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   ،»  دانـرات زنـخاط  «  

  شمشير بران بر گلوي دژخيمان

  

، مبارز » وساو «از اعضاي سابق سازمان انقالبي »  كبير توخي «رفيق گرامي 
ديده و مقاوم جنبش انقالبي كشور ما، نويسندة شجاع، مبتكر و خالق در  زندان

  :  هايش به سازمان انقالبي افغانستان چنين نگاشته است يكي از ايميل
ـ آزاد  افغانستان آزاد «هاي جلد سوم خاطرات زندان كه به پورتال  قسمت «

من از آغاز تجديد چاپ دوم .  تمام شدها فرستاده شده، به همين تازگي» افغانستان
اين اثر را به بنيانگذار سازمان پرافتخار شما، يعني ) چاپ دوم جلد سوم(آن 
وفان و امواج تباهكن اختالفات طمردي كه از ميان  ـ  ياد رفيق پاغر زنده

هاي واقعي، يعني سازمان انقالبي  ـ سياسي طرح كشتي كمونيست يدئولوژيكا
ت و كار بس سترگ ساختمان آن را در شرايط تجاوز عجيب و افغانستان را ريخ

ـ با تمام احساس كمونيستي اهداء  سابقه و بسيار خونبار به اتمام رساند بي
  ».ام كرده

، نوشتة با ارزش »خاطرات زندان«اهداي جلد سوم سازمان انقالبي افغانستان از 
نقالبي افغانستان رفيقانه  رهبر و بنيانگذار سازمان ا"پاغر" به رفيق "توخي"رفيق 

اين خاطرات مملو از آموزش و تعهد به راه پر افتخار و . نمايد اظهار سپاس مي
ها و  خارائين انقالب است و مبارزة درون زندان، مقاومت انقالبيون، پيروزي

جنبش . دهد  ها را به روشني انعكاس مي ها، جنايات و قساوت خاديست شكست
ي بسياري را تقديم راه آزادي نموده و تعداد كثيري از انقالبي كشور ما كه شهدا

ها مخصوصاً   هاي زندان هاي عمر شان را پشت ميله رفقاي جنبش ما بهترين سال
ها سپري كرده اند، بزرگترين   زندان مخوف پلچرخي به اميد فرداي بهتر براي انسان

وخي يكي از اين رفيق ت. ي كرده اندئافتخار را براي جنبش انقالبي افغانستان كما
هاي شكوهمند زندگي  فرزندان صديق، مبارز، انقالبي و متعهد اين جنبش كه لحظه

مبارزاتي خود را در زندان پلچرخي گذرانده و خاطرات آن روزگار سياه و پر از 
را در روزگاري با احساس » خاطرات زندان«جنايت را تدوين نموده است، 
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دارد كه آن رفيق عزيز ما، هنوز هم در آماج   تقديم مي"پاغر"كمونيستي به رفيق 
  . آزرم قرار دارد هاي بي كين اپورتونيست

اهداي اين حماسه به رهبر و بنيانگذار سازمان انقالبي افغانستان، زنده ياد 
كه در آن » خاطرات زندان«كتاب .  براي ما ارزش و شكوه خاصي دارد،"پاغر"

صدا درآمده است، در آن شمشير بران ناقوس مبارزه و پيكار با آواز بلند به 
آيد، در آن سپيده دم استقالل و آزادي و  رزمندگان بر گلوي دژخيمان خلق فرو مي

خورد،  ها گره مي كند، در آن مشت ها غلبه مي ها و تاريكي برابري بر تيرگي
هاي  ضربه هاي آكنده از عشق با تك كند و قلب ها سرود خلق را تكرار مي لب

زند، اهداي آن به رهبر و بنيانگذاري كه   آزادگي با ضربان تند و سريع ميهاي ترانه
بخش ماشه  يئكند، در نبرد رها در چنين وضعيتي زندگي مبارزاتي خود را آغاز مي

كند و فانوس  نمايد، روشنگري مي كند، تدريس مي  چكاند، سازماندهي مي مي
.  از اهميت ويژه برخوردار استدارد،  عمرش را با قوغ مبارزه و پيكار روشن نگه مي

هاي ستمديده،  ها به عنوان فرزند واقعي توده  در زندان خاديست"توخي"اگر رفيق 
غرور يك انقالبي واقعي، شهامت، پايداري و فداكاري يك كمونيست را بر در و ديوار 

 در همان روزگار در سنگرهاي داغ استقالل در "پاغر"كرد، رفيق   زندان حك مي
زد، و  هاي سرخ، آزادي انسانيت را هاشور مي ها با صفير گلوله دهكنار تو

يابند و بر  خورند و يكديگر خود را مي همينجاست كه اين دو مبارز با هم پيوند مي
  .گذارند شان را  به جا مي ستيغ مبارزة انقالبي جنبش ما شكوهمندي

 اگر از يك "پاغر"اهداي اين خاطرات به رهبر و بنيانگذار سازمان ما، زنده ياد 
گذارد، از سوي ديگر   سو حقانيت مبارزة سازمان انقالبي افغانستان را به نمايش مي

حمايت رفقاي جنبش انقالبي . بخشد به ما نيرو و توان بيشتر در مبارزه مي
ي كه عليه دشمنان خلق رزميده اند، مقاومت كرده اند، زخم ئافغانستان، رفقا

ه اند، از كار و پيكار سازمان انقالبي افغانستان در برداشته اند و پايدار ماند
 به ء رفقاةي دارد، و ما از همئها و دستاوردهاي ما نقش بسزا ها، موفقيت پيروزي

هاي  به خاطر اهداي كتاب» رحيمه توخي«و رفيق » كبير توخي«شمول رفيق 
  .منمايي خاطرات و حمايت شان از كار و مبارزة ما، رفيقانه اظهار سپاس مي

در آگاهي نسل جوان انقالبي از » خاطرات زندان«قابل تذكر مي دانيم كه 
هاي  جنايات سوسيال امپرياليزم، دولت پوشالي حزب دموكراتيك خلق و خاديست

هاي شكستن مقاومت به وسيلة دشمن، مبارزة درون زندان و پايداري و  آن، راه
ال امپرياليزم امريكا و متحدان مقاومت پوالدين انقالبيون براي نسلي كه در زير اشغ
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د، و در اين مبارزه مطمئناً از پيگرد دولت پوشالي و ادارة نكن ي آن مبارزه ميئناتو
هاي حزب دموكراتيك خلق است، در امان  استخباراتي آن كه پر از خاديست

آموزاند  به نسل تازة انقالبيون مي» خاطرات«اين . گردد د، ممد واقع مينمان نمي
دترين و ناگوارترين وضعيت به منافع خلق اسير و دربند فكر كنند، دشمن را كه در ب

با مقاومت و پايداري خود خوار و ذليل سازند، بر زندگي شكوهمند مبارزاتي شان 
مستحكم بايستند و كينة طبقاتي را در خود پرورش دهند، و اگر ساطور دژخيمان 

در »  يك مرگ با شكوهيك زندگي بزرگ،«شود، با  با خون شان رنگين مي
  .ها به حماسه تبديل شوند ها و شعرهاي فولكلوريك توده داستان

  !قلم تان سرخ باد                                                                     
  با درودهاي رفيقانه                                                                    

  سازمان انقالبي افغانستان                                                                   
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  اهميت خاطرات زندان و انتقا ل تجربيات

  براي مبارزان  راه آزادي ونسل هاي بعدي  

  

   )2013جنوري 23(      احمد پوپل

  

پاية تكميل رسيده است كه به جلد سوم خاطرات زندان رفيق توخي اكنون به 
در خاطرات زندان  . زودي به صورت كتاب به دسترس هموطنان قرار داده مي شود 

رفيق توخي  جنايات باند هاي مزدور خلق و پرچم و خاد و شيوه هاي نفوذ آنان در 
ميان زندانيان و اشكال ترفند هاي عوامل خاد به منظور كسب اطالعات از آنان 

انتقال تجارب  و واقعات درون زندان و شكنجه هاي .  شده است تشريح و تفسير
وحشيانه اي كه به روح وروان زندانيان  صدمات جبران ناپذيري وارد كرده است  ، 
براي نسل جوان  كه در سالهاي اشغال كشور توسط سوسيال امپرياليزم شوروي يا 

 را به خاطر بسپارند متولد نشده بودند ويا در سن وسالي قرار نداشتند كه قضايا
وهمچنان براي فعاالن جنبش انقالبي كشور در شرايط تجاوز حايز اهميت است  و 
نسل جوان و مبارزي كه در راستاي آزادي كشور مي رزمند ؛  به اين تجارب نياز 
دارند ، زيرا امپرياليزم ددمنش امريكا  و نوكرانش  به مجرد احساس كردن خطر از 

ان كمونيست وانقالبي را ، مانند اندونيزيا، چيلي وكشور هاي طرف انقالبيون هزار
ديگر  به خاك وخون خواهد كشيد و پردة رنگين و پر نقش و نگار حقوق بشري 
خود را  كه بدانوسيله كشور مارا اشغال كرده  به دور خواهد افگند وچهرة واقعي 

  .خود را به نمايش خواهد گذاشت
در بند ما مشغول است ، اما اين  را زير نام  گر چه حال هم به سالخي مردم 
از انظار ) در اصل كمك وياري به تروريستان(طالب و القاعده  ومبارزه عليه تروريزم 

كمبود نوشته هائي از اين دست در ميان جنبش انقالبي  كشور . مردم مي پوشاند
 - قالبي كه به آن نيازم مبرم دارند ، خالئي است كه بايد توسط زندانيان چپ ان

 پر گردد و قضايا و اتفاقات درون زندان را  با ديد علمي  مورد - رسالتمند و شجاع 
كساني كه بنا . تجزيه وتحليل قرار داده و به دسترس جنبش انقالبي كشور بگذارند 

بر ملحوظاتي  از نوشتن روي مسايل زندان و به خصوص نقش چپ هاي به ظاهر 
س اخوان سر سجده بر زمين  مي گذاشتند انقالبي طفره مي روند كه از تر

 ويا چون عده اي تسليم طلب در ارادت خود را به غرب ابراز مي داشتندوبدانوسيله 
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خدمت  خاد واطالعات  درمي آمدند و بر تمام خصايل روشنفكري خود پشت پا مي 
زدند  را بر جسته نمي سازند ، خود كساني هستند كه هنوز مرز روشن بين تسليم 

  .ان  ومقاومت گران نزد شان مخدوش و مغشوش استطلب
چپ هاي بي ايمان ما هنوز نتوانسته بودند ريشه هاي فرهنگ فئودالي را در 

عده اي از اين مسلمان شده هاي زندان . عمل از انديشه وذهن خود به دور افگنند 
و آن روز ؛ من جمله تسليمي مصاحبه كننده در راديوي امپرياليستي كه به كرنش 

ستايش از اشغال كنندگان ميهنش و عدالت اسالم عزيزش پرداخت، امروز با پر 
و "دارم"به مردم خويش ومقدسات شان احترام «  : روئي ادعا مي كند كه من 

 با حركات نمايشي خود را از مردم  عادي كه اكثريت زندانيان را "نبودم"حاضر
   . »مي خواندم"پ نماز  بر اساس همين پرنسي"نمايم"تشكيل مي دادند تجريد

همين شكست خورده هاي جبهة فرهنگي كه از ترس اخوان و چشمك زدن به 
  و امثال اين "غوث سياه پوش "غرب با جاني ترين افراد احزاب اسالمي چون 

وحشيان ضد تمدن و ارزشهاي انساني در يك صف مي ايستادند، پنج وقت نماز و 
مگر .  در هيچ مسجد ونمازي ديده نمي شوند ختم قرآن شان قضاء نبود ، اما اكنون

در اروپا و امريكا تمام نماز گزاران از جملة جنايتكاران خلقي ـ پرچمي واخواني 
هستند ؟ آيا مردم عادي كه اكثريت نماز گزاران را تشكيل مي دهند در اين كشور 

رمول  احترام به مقدسات مردم  وقرار فو"پرنسيپ"ها وجود ندارند؟  تا بر اساس 
ويا اين ها توده نيستند ؟ تنها توده هاي . شان از كتلة وسيع مردم تجريد نشوند

مردم و نماز گزاران صادق  در زندان پلچرخي آن وقت بودند ؟ ويا اين كه  نمازشان 
چون فرهنگ فئودالي بر . به دهل خلق وپرچم وساز اخوان كيفيت ديگري داشت 

د ريشه هاي اين فرهنگ كه دين جزءعمدة ذهن شان مسلط  بود و نتوانسته بودن
آن است را در وجود خود بخشكانند  نماز شان نه به خاطر احترام  به مقدسات 
مردم بود ؛ بلكه نماز جزء باورهاي  ديني شان بود و سر به سجده گذاشتن و شركت 
در ختم و تراويح به خاطر آزادي شان صورت مي گرفت ، تا به درگاه خداوند قهار 

ار شان طاعت و عبادت خودرا شفيع آورده از بارگاه وي خالصي خود را از جور وجب
و از جانب . سوسيال امپرياليست ها ومزدوران خلقي ـ پرچمي اش استدعا نمايند

ديگر منافع مادي وامنيتي شان در داخل و خارج كشور و به خصوص درحيطة نفوذ 
چنانچه شماري از اين . ند اخوان وحشي وآدم كش  در كشور ما تأمين شده بتوا

طيف نماز گزاران  زنداني  آزادانه به افغانستان رفت وآمد دارند وكار و بار سياسي 
  .به پيش مي برند) از باند هاي اخواني ( اقتصادي خود را بدون دغدغة خاطر 
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در زندان هاي جمهوري اسالمي نماز خواندن جبري بود و زنداني كه در مقابل 
ري مقاومت مي كرد در عوض وي را هر روز سه بار شالق مي زدند  نماز خواندن جب

نماز و شركت در مراسم مذهبي  وعزا داري  عاشورا وتاسوعا عمداً باالي شان 
تحميل مي شد تا استقامت و پايداري شان را از بين برده وآنان را  از باور هاي 

ي شان   را از بين ايدئولوژيك ومعتقدات شان تهي ساخته وشخصيت سياسي وانقالب
آنها شالق و شكنجه را به جان مي خريدند اما سرسجده بر زمين طاعت . ببرند

  .آخوند و مذهب نمي گذاشتند
هرگاه چپ هاي ما كه از مرگ نمي هراسيدند  و مرگ را به سخريه گرفته بودند 

و چه اجباري در كار بود كه باجنايتكاران خلقي ـ پرچمي كه ظاهراً زنداني بودند 
!!  جنايتكاران اخواني شانه به شانه به انجام كاري بپردازند كه به آن ايمان نداشتند 

اگر سازمان هاي شان چنين رهنمودي را براي شان داده بود معلوم است كه  
سازمان هاي شان  هم در تشتت و آشفته فكري ايدئولوژيك سر گردان بودند ، ولي 

سالها "بتكار خود به باور هاي مذهبي خود كه تا جائي كه ديده شده است اينها به ا
ز آن استمداد طلبيده  بودند و رهنمود دهندة شان بود و در مواقع ضرورت وخطر ا

چسپيده بودند، از همين ... آن نيرو گرفته بودند با آن مأنوس ومألوف بوده اند از
   ."دآن براي هميشه ببرن از اسالم عزيز شان دل بكنند وازسبب نمي توانستند

هدف سوسيال امپرياليست ها از شكنجه و زنداني كردن مبارزان ، شكستن 
مقاومت  و روحية مبارزاتي و از بين بردن شخصيت انقالبي شان بود ، تا از آنها افراد 
نادم و خادم بسازند و مردم را از داشتن  فرزندان آگاه ومبارز و رهبران وكادر هاي 

وانند تمام تشكيالت شان را شناسائي كرده وهمة انقالبي محروم سازند  و اگر بت
اعضاي آن را گرفتار  نموده و مردم را از مبارزة سازمان يافته دور كنند ، تا بتواند 
مبارزات آزاديبخش مردم را سد گردند و مقاومت مردم را توسط عمال خود به 

 ايجاد بيراهه سوق دهند  و به جاي سازمان هاي انقالبي ، تشكيالت هاي قالبي
تا كساني را ) فضل كريم وفضل رحيم(كنند ، مانند تشكيالت  حكيم توانا وبرادران 

كه به خاطر آزادي كشور در همچو تشكالتي جمع  مي شوند  زير نظر داشته و اگر 
  .از كنترول خارج شوند به خاد تحويل داده شوند 

زمايشگاهي در دوران اشغال كشورتوسط سوسيال امپرياليزم شوروي  زندان  آ
بود كه يا زنداني تسليم دشمن ملي و طبقاتي خود مي شد و يا با استواري و 
استقامت شكنجه هاي غير انساني دشمن را تحمل مي كرد و با قامت افراشته به راه 

  .و آرمان مردم وفادار باقي مي ماند 
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 شمه اي از جنايات سوسيال امپرياليزم "رفيق توخي در خاطرات زندان يا
 با دقت سرنوشت زندانياني كه اسير "وي ومزدوران خلقي ـ پرچمي وخادي آن شور

دشمن طبقاتي خود گرديده وتحت شكنجه هاي گوناگون قرار گرفتند و همچنان 
سالهاي طوالني اسارت را باهمه زجر و شكنجه هاي  روحي ورواني طاقت فرساي 

دام ، دلهرة تمام زندانيان آن ، كوچ كشي هاي متعدد ، بيرون كردن زندانيان براي اع
در شب هاي اعدام ، به خصوص وضع زندانيان بي سر نوشت را به شكل دقيق 
تشريح نموده كه خواننده خود را  در آن سالهاي هول و هراس در درون زندان و 

  .همگام با زندانيان حس مي كند 
 افتخار زندان، شكنجه و اعدام آزاديخواهان بخش جدائي نا پذيري  از تاريخ پر

مطالعة خاطرات . مبارزات انقالبي خلق هاي دلير وآزادي دوست كشور ما مي باشد 
زندان و شرح شكنجه هاي جسمي وروحي آزاديخواهان و به طور اخص از اعضاي 

مقاومت زنداني . جنبش انقالبي براي مبارزان  ازاهميت فوق العاده برخوردار است 
 بدين معني كه  مردم را بيشتر و -يرو مي دهد ها در زندان به توده ها ومبارزان ن

بيشتر به جبهات جنگ مقاومت مي كشاند ؛ جلب و جذب سازمان ها و احزاب ضد 
استعماري را روز افزونترمي سازد و، اما به عكس ، تسليم شدن و خيانت به آرمان 
 . مردم باعث يأس ونا اميدي توده ها گرديده و موجب سر خوردگي آنها مي گردد 

به همين خاطر دشمن به انواع شكنجه متوسل مي شود ، تا مقاومت زنداني را 
بشكند و وي را به تسليم شدن وادارد ، تا در مردم وتوده ها روحية يأس ، افسردگي 

  .و دلمردگي ايجاد كند 
 ظاهراً بعد از پايان يافتن شكنجه هاي جسمي وتعيين مدت حبس زنداني ، يا 

هاي روحي آغاز مي گرديد وتا پايان مدت حبس زنداني  ختم تحقيقات ، شكنجه 
گاهي خفيف و بنا بر دستور باداران روسي شان گاهي با شدت اعمال مي گرديد ، 
زيرا  تجربياتي را كه سوسيال امپرياليست هاي روسي طي چند دهه اسارت مردم 

ه شوروي وكشور هاي اروپاي شرقي به دست آورده بودند ، از حدت و شدت شكنج
رفيق توخي در بارة اين . گاهي مي كاستند وگاهي آن را باشدت اعمال مي كردند 

... « : نوع شكنجه، با تواضع و فروتني كه شايستة يك انقالبي  است  چنين نوشته 
  .»     ناميده ام"شكنجه نامرئي"اگر حمل برخود ستائي نشود 

 كه باداران روسي زنداني از روز اول گرفتاري تا ختم دوران حبس در صورتي
شان حكم اعدام زنداني را صادر نمي كرد، و زنداني از اعدام نجات پيدا مي كرد 
تحت شكنجه هاي نامرئي قرار مي گرفت، هرچند در ظاهر زنداني مورد ضرب وشتم 

                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

16 

قرار نداشت ، ولي اين نوع شكنجه ها چون كمبود جاي خواب ، غذاي غير صحي  ، 
رفع "براي (  و استفاده از آن در كمترين مدت استفاده از تشناب غير صحي 

،كشيدن زنداني  براي اعدام ،  زنداني  را در  حالت  مراسم اعدام كذائي  ) "حاجت
به گونة دراماتيك قرار دادن ، نقل و انتقاالت مداوم و دفعتاً ، تالشي هاي  غير 

ي كه باهم مترقبه در هنگام خواب و دور كردن زنداني از اتاق و هم اتاقي هائ
زندانيان مريضي را كه درد ناشي از . خوگرفته بود  وغيره بااليش تطبيق مي گرديد 

مرض برايشان غير قابل تحمل مي شد به بهانه هاي مختلف به شفاخانه انتقال نمي 
دردوران تره : مثالي از شكنجة نامرئي كه من شخصاً شاهد عيني آن بودم . دادند 

وطنفروشان ، (قات در رياست جنائي وزارت  داخلة  امين در جريان تحقي–كي 
وطنپرستان را مانند خود جنايتكار پنداشته بودند كه در رياست جنائي وزارت داخله 

 شب به زنداني اجازه داده مي شد  كه سه 8ساعت )  از آنها تحقيق مي كردند
كه رفع حاجت كنند  ) آن هم در موجوديت يك عسكر ( دقيقه فرصت دارد  

دانيان با تحمل تحقير و دشواري غير قابل توصيف بعد از يك هفته يا كمتر از آن زن
 ساعت را از بدن 24عادت كردند كه  از طرف شب در موجوديت يك پيره دار مواد  

 عصر، براي استفاده از تشناب مقرر گرديد  4 روز، ساعت 10بعد از . تخليه كنند 
و بعد . د ، چون بدن آمادگي نداشت هيچكس نتوانست در آن ساعت رفع حاجت كن

اين .  شب زندانيان هر چه به در مي كوفتند كسي در را باز نمي كرد 8از ساعت 
آيا  زندانيان . مادر فروشان زنا زاده امروز اكت دموكراسي وحقوق بشر را سر داده اند

بشر نبودند ؟ در آن دوران معيار آدم بودن  روس پرستي بود ودر نزد برادران 
ومتحدين اخواني شان  ريش  ماندن  كه اگر كسي اين دو را مي داشت در جملة 

اكت دموكراسي اين دو . آدم حساب مي شد و حقوق بشر شامل حالش مي گرديد 
طيف وطنفروش  هر آدم با وجداني را مي آزارد به غير از كساني كه با وجود 

هاي ننگين شان هنوز شناخت از اين عوامل استخبارات شوروي وغرب و كار نامه 
هم بااين قوادان مراوده ودوستي دارند و تحت نام هاي مضحكي چون خويشي ، 
قومي ، همسايگي ،خويش و قوم خانم ، هم واليتي، كوچگي وغيره مراوده ورفت و 

كساني كه با اينها مراوده ودوستي دارند يا از .  آمد خود را توجيه مي كنند
 اين باند هاي آدمكش  وجاني اطالع ندارند  و يا افغانستان نيستند واز جنايات

خودشان هم از همين نوع  مشكالت اخالقي واجتماعي دارند كه باهم جنس خود 
اكثريت زندانيان ، به راه ورسم (كساني كه مقاومت نشان مي دادند .پرواز مي كنند 

 وبه ا صطالح خودشان خطرناك ناميده مي شدند  توسط) خود وفا دار بودند 
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شكنجه هاي نامرئي  و تحت عمليات جاسوسي  ودهها ترفند ديگر كوفته مي شدند 
تامقاومت شان ازبين رفته وخودشان به استحاله كشانيده شوند و سياست شان 

اين شكنجه هابه خاطر ضربه وارد كردن به شخصيت زنداني و وي را . تعديل گردد
اثرات مخرب اين شكنجه ها  يكي از . از مبارزه نا اميد ساختن صورت مي گرفت 

گرفتاري . كابوسهاي است كه تا سالها حتي تا آخر عمر، زنداني را همرائي مي كند  
، شكنجه ، اتاق هاي تاريك ، روز هاي مغموم وشب هاي كه خواب را نمي گذاشت 

    .گذرد شود، چون صحنه هاي فلم از برابرديدگان زنداني ميبه چشم زنداني نزديك
نجه هاي نامرئي  اثرات نا گواري بر روح وروان زنداني تا دراز مدت به هر رو شك
زندانياني  كه بعد از پايان  تحقيقات و بعد از تعيين حبس مورد . به جا مي گذارد 

ضرب وشتم قرار مي گرفتند ، معموالً تحت نام نقض مقررات زندان و يا بهانه هاي 
 و ضربا ت  كيبل هاي بريده شدة  ديگر تحقير و  اهانت مي شدند و زير مشت ولگد

شكنجه مي شدند ويا تحت نام جزائي در هوا كش هاي پر از حشرات ويا .... برق و 
در تشناب هاي متعفن از يك تا چند روز انداخته مي شدند كه رفيق توخي با 
حوصله مندي در خور ستايش يك به يك تمام اين موارد را تشريح و تحليل كرده 

  .اند 
رژيم غذائي غير صحي  ، محيط غير صحي زندان ، :  شكنجة نا مرئي مثال هاي

طور ( كمبود آب براي شست و شو و كمبود آب  آشاميدني ، كمبود جاي خواب 
 تن 250 زنداني را داشت در آن اتاق تا 50مثال اتاقي كه مطابق استندرد گنجايش 

 خاطر رفع حاجت ، زنداني را حبس مي كردند ، عدم دسترسي زنداني به تشناب  به
در تمام اتاق ها تا تمام ) در نقش زنداني  ضد تجاوز شوروي ( انداختن جواسيس 

  .اعمال و اقوال زنداني را گزارش دهند 
شكنجه كردن  آزار دادن و اين  قوادان شرف باخته براي تفريح و خوشي خود و

 كيمياوي را مخلوط زنداني در غذا  يعني  قروانة آنها  پودر كاال شوئي ويا تركيبات
مي كردند  كه تمام يك پنجره يا يك اتاق بزرگ دفعتاً به تشناب ضرورت پيدا مي 
كردند ، كه اين مادر فروشان ازشكنجة زنداني به  لذت دلخواه خود مي رسيدند آدم 
هاي باشرف و موسپيدان مورد احترام از اين بي ناموسان روزگار  باعذر وزاري 

ي كردند و اين مادر فروشان با ُغر و فش خادي گرانة خود تقاضاي رفتن تشناب م
به كس اجازة تشناب رفتن نمي دادند ، زندانيان مسن كه عمري را شرافتمندانه 
گذشتانده بودند به خاطر شرم از بي آبي ، تقاضاي خود را تكرار مي كردند ، براي 

 هاي خود در زنداني مسن بسيار آزار دهنده بود كه در مقابل  چشم هم اتاقي
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همانطوري . خريطه پالستيكي رفع حاجت كند وآن را در وقت تفريح  خالي كند 
پاك گردد به ... طرزاستفاده از كلوخ را توضيح داده اند كه سه بار با  آن ... كه  

زندانيان نيزطرز استفاده از خريطه پالستيكي را آموخته بودند كه حداقل سه بار و 
  .يك خريطه پالستيكي استفاده مي كردندحد اكثر چندين بار از 

  . رفيق توخي در مورد رژيم غذائي مطالبي زيادي را توضيح كرده اند 
سوسيال امپرياليست هاي روسي مانند فاشيستان الماني مي خواستند  در 
صورتي كه زنداني بااين همه قيودات  زنده از زندان رها گردد غير از اسكليت و 

 چيزي بيشتر باخود بيرون نياورد تا نتواند دوباره در مريضي هاي صعب العالج
مبارزه به خاطر رهائي كشورش سهم بگيرد و تمام حواسش متوجه وضع صحي 

هدف شان از اين . خودش باشد و يك قدم هم بدون معاونت ديگران برداشته نتواند 
شدن همه جور وجنايت شكستاندن روحيه و مقاومت زنداني بود تا وي را به تسليم 

وادارند ويا چنان ضعيف و ناتوان و مصاب به امراض گوناگون  گردد  كه بعد از 
  . رهائي نتواند   به فعاليت ضد دولتي مشغول شود 

 نادرغدار، هم اين پروژه باالي زنداني تطبيق گرديده طالئيدر دوران خاندان 
 مختلف وصعب وقتي داكتران نوكر دربار نظر  مي دادند كه زنداني به امراض. است 

العالج گرفتار شده است و مدت زيادي زنده نخواهد ماند ، طبق نظر و مشورة 
مثال هائي از اين دست ، رهائي زنده ياد . داكتران مزدور از زندان رها مي شدند

كه همة شان مدتي كمي بعد از رهائي جاودانه .... محمودي و زنده ياد عزيز توخي و 
  . شدند

با تجربياتي كه در ) كا جي بي(ا وبازوي جاسوسي آن  سوسيال امپرياليسته
كشور خود و در كشورهاي  اشغال شدة اروپاي شرقي به دست آورده بودند  به 
مزدوران خلقي ـ پرچمي وخادي خود دستور دادند كه در زندان كانتين  وكارگاه 

اي  بر"انقالبي"دولت مزدور وخادي هاي آن تبليغ مي كردند كه دولت . بسازند 
رفع مايحتاج زندانيان كانتين افتتاح نموده است و به خاطري كه هدف اصلي خود را 
بپوشانند گاهي هم عده اي از اين شرف باختگان مادر فروش از اين كار دولت گويا 
انتقاد مي كردند كه زندان جاي تأديب  كردن است ولي دولت ما براي دشمنان 

ندانيان بي بضاعت كه اكثريت را تشكيل اما ز. خود هم تسهيالت فراهم مي كند 
مي دادند  و بيشترين تعداد شان از واليات دور دست بودند ، پولي نداشتند تامواد 

مورد ضرورت خود را از كانتيني كه حتي از زنداني نادار كه پول براي خرچش  
ند  مي دزديد) زيرا نان آور خانواده ها   زنداني بودند( باهزاران مشكل تهيه مي شد
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. وبه اشكال مختلف از كم تولي تا قيمت فروشي پول اضافي از زنداني مي ستاندند
زنداني بي بضاعت قادر نبود تا مواد مورد ضرورت خود را از كانتين زندان  خريداري 

بودن ونبودن كانتين براي زنداني بي بضاعت علي السويه بود ، زيرا وي نمي . كنند
اد در پهلوي كانتين  كارگاه را نيز افتتاح كرده بود  خ. توانست از آن استفاده كند

وتبليغ مي كرد كه كساني كه مستمند هستند مي توانند با كار در كارگاه زندان، با 
 افغاني خرچ خود را تهيه كنند و 3000معاش ماهانه از هزار افغاني آغاز الي بيشتر از

 شرافتمند و باعزت نفس نمي به فاميل هاي خود نيز كمك كنند ، اما زندانيان آگاه،
  . خواستند در اين محراق اطالعاتي كار كنند

افتتاح كانتين به نفع روس ها و نوكران خادي اش بود وميتوانست زنداني را 
وسوسه كند تا كمبود انرژي حاصله از غذا هاي بي كيفيت و غير صحي زندان را به 

ار بود و زندانيان نا آگاه و بي براي خريد از كانتين پول به ك. شكلي جبران نمايد 
به خاطر پيدا ) اين محراق اطالعات ( خبر از ترفندهاي خاد و اطالعات به كارگاه 

 شماري از  زندانياني كه از اهالي كابل بودند و مشكل - كردن پول جذب مي شدند 
اقتصادي  هم نداشتند و در تحقيقات داشته و نداشتة خود را در اختيار مستنطق 

ه بودند  به خاطر  استفاده از امتيازات و سهولت هاي كارگاه وهر چه  زودتر گذاشت
آزاد شدن از زندان ، شامل كار درآن جا شده بودند كه نگارندة اين نگاشته چند تن 

 تا از كانتين مواد طرف ضرورت شان را تهيه - از اين تسليم شدگان را مي شناسد
 و اكناف مملكت بودند و فاميل هاي شان نمايند ، چون اكثريت زندانيان از اطراف

نمي توانست به طور هميشگي براي زنداني خود لباس و مواد مورد ضرورتش را 
بياورد ، فاميل ها با مشكالت اقتصادي  زياد اگر ميتوانستند كراية دوطرفة خود را 
تهيه كنند وكدام دست لباس شسته براي زنداني خود بياورند وچند افغاني براي 

در پهلوي . اني از دوست و اقارب خود قرض كنند ، كمال خوشبختي شان بودزند
اين مشكالت اگر وضع راه ها مساعد مي بود اينها به مركز آمده مي توانستند تا از 

در آن سالها جنگ عليه  متجاوزان روسي . بندي خود پرزه خطي دستياب نمايند
. ه كابل آمده نمي توانست جريان داشت كه گاهي به هفته ها كسي از واليات ب

هرگاه وطن فروشان خلقي ـ پرچمي وخادي اجازة پايوازي را به كسي مي دادند 
پايوازان بعد از مشكالت زياد و قبول خطرات جاني به مركز مي آمدند در نزديك 

گاهي اين .  اين خائينين مواجه مي شدند "احضارات"زندان پلچرخي  با 
رد فاميل ها چه بي بضاعت وچه دارا بايد هفت خوان  ماه ها دوام مي ك"احضارات"

رستم را طي مي كردند تا براي زنداني خود يك دست لباس بفرستند  و از زنداني 
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.  خود يك پرزه خط دريافت كنند و از زنده  بودن زنداني خود اطمينان حاصل كنند
ن رفيق رحيمه توخي اين زن شجاع و مبارز تمام مصائبي كه اين وطنفروشا

وجواسيس حرفه ئي در حق خانواده هاي بندي دار روا داشته اند و خودش اين 
خاطرات هشت  سال پايوازي زندان "مصائب را عمالً تجربه كرده اند ، در كتاب 

 بيان كرده اند كه چهرة حقيقي  و واقعي اين جنايتكاران رسوا "پلچرخي 
با آنهم  اين .  ديد  وجاسوس را در كتاب رفيق رحيمه توخي به وضاحت ميتوان

وطنفروشان و جاسوسان روسي تالش مي ورزيدند تاچهرة حقيقي شان را در پشت 
  . پنهان نمايند "تسهيالت براي زنداني"تبليغات 

 رفيق توخي  وضع زندانيان بي بضاعت را دقيقاً  بازتاب داده است كه به خاطر 
انه ، و لباسشوئي  را انجام پيدا كردن چند افغاني نظافت اتاق ها ،آوردن آب و قرو

اما تمام شان مصروف چنين كار ها نبودند  زيرا ديگران هم از سطح . مي دادند 
باالي اقتصادي بر خوردار نبودند و امور مربوط به خود را خودشان انجام مي دادند 

 وقتي فاميل هاي زنداني  { . واز طرف ديگر يك نفر كار دهها اتاق را انجام مي داد 
از واليات كشور براي ديدن زنداني خود به كابل مي آمدند و در پلچرخي  كه 

 اينها به اين اميد كه امروز يا فردا " احضارات است "برايشان گفته مي شد كه 
 ختم ميگردد ، با وجود ناداري ، پولي را كه به خاطر زنداني خود قرض "احضارات"

  آن را در كابل به)  ختم ميگردد"راتاحضا"ميكردند  به اين اميد كه امروز يا فردا 
 وطنفروشان مانند قيود شب گردي شان پاياني "احضارات"مصرف مي رساندند ، اما 

 ساعت به 8 ساعت  24كساني كه فكر ميكردند كه آزادهستند در .نداشت 
طوررسمي كه از رسانه ها هم پخش مي گرديد كه از خانه هاي تان بيرون نشويد ، 

م زنداني بودند ، در آن سالهاي اشغال اين زنا زادگان روسي فضائي در اصل اينها ه
 شام تا صبح از خانه وكاشانة خود 6را به وجود آورده بودند كه مردم بعد از ساعت 

دور نمي شدند تا فاميل خود را از مزدوران روسي محافظت كنند و اگرخودشان 
 خلقي و پرچمي زنداني گرفتار مي شوند فاميل شان بداند كه توسط آدمخواران 

نزد ما ) فرد مورد نظر تان ( در غير آن به فاميل ها جواب مي دادند كه . شده اند 
كساني كه از روي سرك ها گرفتار و زنداني . نيست به پاكستان فرار كرده است

شدند تا امروز ال درك هستند وكسي خبر ندارد كه آنها به چه سرنوشتي گرفتار 
   . }به رگبار بسته شدند ويا بعداً  به كاروان شهداء پيوسته اند  دفعتاً . شده اند 
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  به هر حال ، تمام مشكالت و فشار هاي گوناگون در واقع آگاهانه توسط روسها 
طراحي مي شد تا زنداني را به كارگاه جذب كنند ، وقتي زنداني در دام كارگاه يا 

راه ها را به روي خود مسدود مي بهتر است گفته شود در دام خاد مي افتاد  تمام 
نه خاد وي را از كارگاه اجازه  ميداد كه بيرون شود و نه زندانيانبه اين عضو . ديد 

خاد بعد از مدتي جاي . تسليم شده ويا فريب خورده روي خوش نشان مي دادند 
خواب كارگران اجير شدة خود را از زندانيان ديگر جدا كرد ، تا اضافه تر اين ها 

زماني كه اطالعات زندان آگاه مي شد كه فالن كارگر . د آزار واذيت قرار نگيرند مور
يا  با وي قرابت دارد ، يا از يك ( كار گاه  زنداني تازه گرفتار شده  را مي شناسد 

) محل هستند و يا قبالً در يك سازمان سياسي  ضد دولتي كار مشترك مي كردند 
 كه فرد نامطلوب است ، يا درست كار نمي كند ، يا كارگر اجير شده را  به اين بهانه

در كار تخريب مي كند از كارگاه  اخراج مي كردند تا زمينة بازگشت وي  در ميان 
آنگاه وي را در پهلوي زنداني مورد نظر قرار مي . ساير زندانيان طبيعي جلوه كند  

دور وخاد  كار هاي اين ها در كارگاه به نفع دولت مز. دادند تا كسب اخبار نمايد 
عملي مثل ساختن دروازه ، كلكين ، پنجره،  الچك  وغيره را انجام مي دادند وبه هر 
در وپنجرة آن زندان مخوف ، در و پنجرة ديگري را مي افزودند ودر جنايت وخيانت  
ممد وهمكار جانيان خاد مي شدند تا اين ماشين خون و خيانت وجنايت  چند 

  . جا بماند روزي ديگر هم پا بر 
رفيق توخي ارتباط تلويزيون وآزادي را مانند ارتباط كانتين وكارگاه  به دقت 

تلويزيون هم به خاطر آرامي وخوشي زنداني  نصب . قابل وصفي بيان كرده اند 
  :خاد وباداران روسي شان دو منظور از تلويزيون داشتند . نگرديده بود 

 در زندان ها به نفع شان كار هاي عملي  اوالً مي خواستند براي كساني كه تازه
و نظري مي كردند ودرمرحلة بعدي به تمام زندانيان، قدرت خود را و همچنان 
موفقيت هاي خود را در جنگ عليه مردم تبليغ كنند ، تا اگر بتوانند زندانيان مقاوم 

 بتواند در ودر ثاني اگر. را از مبارزه دلسرد ساخته و آنها را از متن به حاشيه برانند 
زنداني وسوسه و تمايل به خاطر آزادي زود رس ايجاد كنند ، تا زنداني با ديدن 
مردم در سرك ها كه آزادانه به هر طرف در تردد هستند و با تماشاي پروگرام هاي 
گوناگون به خصوص  فلم هاي سينما و رقص رقاصه هاي نيمه برهنة عربي و 

ادي باالي شان غلبه كند و به خاطر آزادي ، وسوسه شوند وشوق آز...  تاجيكي و
زود رس به پست ترين اعمال دست بزنند  واسرار ناگفته خود، هم اتاقي ها 

  .ورفقايش را به اطالعات زندان گزارش دهد تا زودتر رها گردد 
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سوسيال امپرياليست ها وضع رواني زندانيان را در طول سالهاي حاكميت شان 
ت سطيره اش  به صورت علمي مورد تجزيه وتحليل در كشور خود وكشور هاي تح

قرار داده بودند كه در افغانستان هم  ، همان تجربيات را در عمل پياده مي كردند 
واز آن  نتايج دلخواه خود را به دست مي آوردند ، مانند زنداني وتلويزيون  يا كارگاه 

  .وكانتين 
ود را ناتوان از مقاومت مي  در دوران سلطنت خاندان  نادر غدار، زنداني كه خ

ديد و ندامت مي كشيد  و از بارگاه ملوكانه عفو و بخشش مي خواست  وكار 
جاسوسي دولت را ميپ ذيرفت ، از زندان رها مي گرديد  و در دولت شغل ومقامي 
دريافت مي داشت ، مگر دولت دست  نشانده و خاد ، نه نادمين وجواسيس را از 

منهاي تسليمي ( آنها شغل و مقامي به دست مي آوردندزندان رها مي كرد و نه 
چون دولت نمي توانست آنها را در زندان )  جدي رها  شدند6هائي كه بعد از 

نگهدارد براي شان پست و مقامي داده شد تا خود را دموكرات جا زند و ديگران هم 
ار مي تشويق شوند كه گويا دولت با فعاالن احزاب ديگر به شكل دموكراتيك رفت

كند و به هيچ كس آسيبي نمي رساند تا كساني كه قبالً مخفي بودند و از چنگ  
سوسيال امپرياليست ها در امان مانده بودند با يورش يك باره كار شان را بسازد و 

  . همة شان  را تصفيه كنند 
  

  بخشي از نكات مهـماز متن خاطرات زنـدان رفيق توخي، 

  :ور فشرده  به آن اشاره مي نمايم آن را استناج  نموده ، به ط

  

خاد و روسها به كساني كه از مقاومت دست كشيده بودند در زندان ها زيادتر 
ضرورت داشتند تا بتواند زندانيان را به شكل بهتر تحت كنترول خود داشته باشد 

  .وزندان را به شكل بهتر اداره كنند
 منحيث زنداني دورة خاد واطالعات زندان به وسيلة جواسيس خادي خود كه

و خادي هائي ) و اين ها كامالً مخفي بودند ( حبس خود را گويا سپري مي كردند 
كه در احزاب ديگر خزيده بودند وكساني كه درزندان جذب كارگاه شده بودند ويا با 
ترفند هاي ديگر به خاد  پيوسته بودند ، اتاق هاي زندان را تحت كنترول خود قرار 

زندانيان به سادگي مي توانستند باالي  آنها اعتماد كنند ، زيرا آنها را . داده بودند 
يا در يك دوسيه شامل بودند و يا در يك سازمان مشتركاً . مانند خود مي پنداشتند 

هيچگاه به فكر زنداني خطور نمي كرد كه همرزمش به . كار و فعاليت كرده بودند 
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آنها دست به دست خاد . عاليت مي كند نفع دولت و به ضد نيروهاي مقاومت كار وف
و دولت به خاطر سركوب آزادي خواهان به همكاري با جنايتكاران مي پرداختند و 

اين .  زندانيان  توسط همين ها زير نظر و زير عمليات اپراتيفي قرار داده مي شدند 
ها همكار و بازوي خاد و جنايتكاران در زندان بودند  ودر عرصة عمل در كنار 
نيروهاي خادي و اطالعاتي  فعاالنه عمل مي كردند و بخشي از وظايف  خاد  را 
. بدون مزد و بدون آن كه رسماً در خاد تقرر حاصل كرده  باشند  انجام مي دادند 

اين ها آنچه را كه مستنطقين نتوانسته بودند  با شكنجه به دست بياورند  در زير 
  . زنداني را به اعدام برابر مي ساختند عمليات اپراتيفي به دست مي آوردند  و

ندامت وتسليم شدن آغاز يك پروسة خطرناك بود و زمينة مناسبي بود تا فرد 
نادم را به انجام هر كاري بكشانند  كه باعث خرد شدن ودگرگوني شخصيت او مي 

خاد واطالعات  كساني را . شد و در منجالبي مي افتاد كه رهائي از آن ميسر نبود 
  .ذب مي كردند به كار هاي عملي وكارهاي نظري مي گماشتند كه ج

به كارهاي عملي  معموالً تسليمي هائي كه از سطح باالي تعليمي برخوردار 
  .نبودند، سوق داده مي شدند 

زنبيل كش ها  به تمام دهليز ها رفت وآمد مي توانستند،  اطالعاتي  : زنبيل كشي 
به خاطر جلو گيري از افشاء شدن هويتش كه به صورت كتبي توسط عضو خاد كه 
به دست زنبيل كش ها ) در برخي موارد ( نمي خواست خودش آن را انتقال دهد ، 

يكي از دهها راه انتقال اطالعات  همين راه بود ، اما خاد عده اي از . سپرده مي شد 
  .افراد شريف را نيز به اين كار گماشته بود تا هويت همكارانش افشاء نگردد 

عده اي از . اين وظيفه سخت تر از زنبيل كشي بود وپر مسؤوليت تر  :  باشي گري
باشي ها در داخل  اتاقها  امور مربوط به دهليز را تنظيم مي كردند  و در كار 

زنداني اعدامي . كشيدن زنداني براي اعدام و نام خواني اعدامي ها سهم مي گرفتند 
تا وقت )  مورد نظر اطالعات اعدام خواهد شد بدون آن كه خود بدانند كه فرد( را 

اعدام قدم به قدم وهرلحظه تحت نظر داشتند ، حتي در هنگام خواب ، تا اعدامي  
غير از باشي (عده اي ديگر . از اعدام خود باخبر نگردد ودست به عكس العمل نزند 

ي نشده ، يعني تسليمي هاي مخفي مانده و شناسائ) ها و اعضاي كامالً مخفي خاد 
در ميان زندانيان به دستور اطالعات نيز اعدامي را تحت نظر داشتند ودر روزي كه 
زنداني را به اعدام سوق مي دادند مي خواستند با ايجاد رعب و خوف در دل اعدامي 
وي را در بين زندانيان  ورفقايش آدمي بي جرأت وترسو معرفي نمايند و به حيثيت 

  .شه وارد كنند ، مانند بصير بد روز انقالبي و مبارزاتي شان خد
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وقتي تاريخ مصرف تسليمي مخفي مانده و يا علني شده به پايان مي رسيد و به 
درد خاد و اطالعات نمي خورد ، وي را كه به اميد زنده ماندن به هر پستي تن داده 

   . " احد پچق"بود ، نيز اعدام مي مي كردند ، مانند 
منبع مهم اطالعات بودند ، چون كار شان قسمي بود كه    اين ها نيز : سلماني ها

با افزار دست داشتة شان به هر اتاق به بهانة اصالح سر و ريش زنداني آزادانه رفت و 
آمد مي توانستد وقتي با كدام زنداني بي خبر كه  رازش را از وي مي گرفتند  در 

هر دو به  هم جريان اصالح سر وريش  صحبت مي كردند چون فاصله سر و گوش 
نزديك بود صحبت شان نه جلب توجه مي كرد ونه كسي ديگر چيزي از صحبت 

  . هاي شان دستگيرش مي شد 
بخش ديگري از عملكرد اين طيف  ،كه  تا :   بنا بر تأكيد شفاهي رفيق توخي 

كنون از نشر در خاطرات رفيق توخي باز مانده ، يكي اين بوده كه در بعضي حاالت  
  به عنوان اصالح سر و يا ريش زنداني وابسته به اطالعات ، راپور  آنان را سلماني ها

همينطور دگرمن .   گرفته ، آن را  به اطالعات زندان مي رساند -   به گونة مخفي -
  .نقل به مفهوم. خليل در نقش باغبان به اين كار هم مبادرت مي ورزيد 

  و مدت حبس شان كم  تعيين  خادي هائي كه كامالً مخفي بودند :نو جذبي ها 
شده بود ،  به اين ها دستور داده مي شد كه خود را در معرض جذب حزب و يا 
سازمان مشخصي قرار دهند  تا بعداز رهائي از زندان  با معرفت يك عضو سر شناس 

كه عضو اصلي تسليم شدة مخفي مانده بود و يا زنداني ( همان حزب  يا سازمان 
توسط معرفي نامه اي به حزب و يا ... ) ي مانده  در آن حزب قبالً نفوذي و مخف

سازمان مورد نظر منحيث عضو زندان ديده معرفي گردد وكار اطالعاتي خود را در 
كار شان نفوذ در تشكيالت ديگر به همكاري عضو .بيرون از زندان نيز پيگيري كند 

 هاي شان جذب تسليم شدة آن تشكيالت و در خارج از زندان بخشي از عملكرد
  .عناصر قطع ارتباط شده به تشكيالت جانبي  و بعد دستگيري آنها بود 

  يكي از ترفند هاي خاد  مقرر كردن زنداني به حيث وارسي كنندة كرد :باغباني 
باغبان شب .  پرورش دادن گلها وآب دادن گلها بود "باغبان"وظيفه .  هاي گل بود 

از يك بالك  به بالك ديكر بيرون رفته مي توانست وروز براي مراقبت و آبياري گلها 
وي اخبار .  عز تقرر حاصل كرده بود "دگرمن خليل"براي باغباني شخصي به اسم . 

تقلبي را بين زندانيان  پخش مي كرد به طور مثال نزديك شدن مجاهدين وحملة 
وانستند در شبها مسؤولين زندان از بالك ها بيرون رفته نمي ت. شان باالي زندان 
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ظاهراً با ( چون به نام شب ضرورت بود ، اما باغبان  مي توانست براي آبياري 
  .بيرون بالك در رفت و آمد باشد) همراهي يك سرباز 

اين طيف يا از روابط خادي ها در خارج از زندان بودند و يا در  : سگرت فروشها
ن را  در دهليز ها اينها رفت و آمد زندانيا. زندان تن به جاسوسي داده بودند 

كنترول مي كردند وراپور هاي تحريري را در قطي هاي سگرت  بين همديگر مبادله 
شماري از اينها  . مي نمودند و راپور هاي جمع شده را تسليم اطالعات مي كردند 

 از حزب منفور " حشمت سبز"قبالً دورة باشي گري را سپري نموده بودند ، مثل
بر اساس گفتة رفيق توخي اينها چرس و ساير  . "كاس  يار محمد ع"گلبدين  و 

مواد مخدر را كه صاحب منصب و يا سربازان به زندان مي آوردند  براي زندانيان 
معتاد به قيمت گزاف مي فروختند و از اين طريق مي كوشيدند آنها را به اطالعات 

  .زندان ارتباط دهند 
ز ها بودند كه نفر هاي اطالعات  يكي از منابع  مبادلة اطالعات آشپ : آشپزها

وديگر جواسيس خرد وريزه به بهانة بردن قره وانه و  اين كه آشپز را مي شناسند و 
مي توانند  از آشپزها مقدار بيشتر مواد غذائي و يا روغن اضافي به دست آورند به 

مي همين عنوان دستور تازة اطالعات را از آشپز ها گرفته  اطالعات خود را مبادله 
  . كردند  

كتابدار ها وابستة اطالعات زندان بودند  عوامل :   كتابخانه و مبادلة كتاب
اطالعات  به نام تحويل كتاب به كتابخانه و اخذ كتاب جديد از آنجا به كتابخانه 

در داخل دهليز ها كتاب هاي آموزش لسان هاي . رفته مبادلة اطالعات مي كردند 
وابستة اطالعات به بهانة مطالعة اين  كتابها  .  تخارجي هم دست به دست مي گش

زندانيان . راپور  نوشته شة خود را  در ميان  كتاب گذاشته به فرد مورد نظر مي داد 
  شريفي هم بودند كه از چنين كتاب هائي استفاده مي كردند  

  څارنوا�ندفاعيه نويس ها اعم از 

ر نام دفاعيه نويس و كمك به  اين ها زي :  ياسيـبگان سـطالح نخـو به اص 
زندانيان كه مدت حبس شان را با دفاعية خوب كم كرده مي تواند ، از زندانيان بي 
سواد مي خواستند كه تمام واقعات و ارتباطات خود را يك به يك به آنها باز گو 
كنند  و به آنها مي گفتند اگر ما تمام مطالب و مسايل شما را نفهميم چطور براي 

اعيه ترتيب داده مي توانيم كه سبب آزادي تان از زندان شود ؟ با اين ترفند تان دف
اپراتيفي  مسايلي را كه زندانيان در زير شكنجه  هاي وحشيانة خاد بروز نداده بودند 

آنها اطالعات ثبت  شدة  زنداني ساده انديش را . به دفاعيه نويسان مي گفتند 
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در اين .  اعدام و يا حبس آنان مي شدند گرفته به اطالعات مي سپردند و موجب 
راستا تني چند كه بدون ارتباط با اطالعات از ته دل و به منظور كمك به زنداني 

  .مي خواستند دفاعيه بنويسند، از طرف خاد به شدت تهديد شدند

در اين بخش اكثراً كساني گماشته مي شدند كه تا :   كار هاي نظري و عمراني
ايجاد سازمان هاي قالبي  تحت نام سازمان . شاء شده بودحدودي هويت شان اف

، اين سازمان هاي "دموكراتيك خلق "اما در اصل تحت رهبري باند  :  هاي مبارز
 در كنار باند " مصالحة  ملي "قالبي بعد از رهائي زندانيان  تحت نام به اصطالح 

 احزاب تبديل  قرار گرفتند  وسازمان هاي چند نفرة شان به"دموكراتيك خلق"
 كه در زمان "رهائي" و "پيكار"مانند برخي از تسليمي هاي سازمان !! . گرديد 

  تحت نام حزب   عدالت دهقانان رسميت يافت وعده اي از تسليمي هاي "نجيب"
 رهبران چپ -  كه به دست بوسي نجيب اين قاتل  رهبران وكادر هاي ساما "ساما"

 زنداني آزاديخواه  نايل شدند ، زير نام تشكيالت  انقالبي و  كادر هاي آن و هزاران
  .فعاليت مي كردند ) بخوان نماد خيانت( نماد 

 تسليمي هاي مسلكي در كارگاه منحيث سركارگر در طرح وديزاين :انجنيران 
چوكات و دروازه ،چپركت براي سربازان مزدور وصاحبمنصبان ، و پنجره والچك 

 "بري"بعضي از آنها ماند انجنير .  مي داشتند براي زنداني خدمات خود را عرضه
برادر زادة اكرم عثمان در طرح وديزاين اتاقك ها براي خلوت كردن كارگران كارگاه 

و جذب ساير ( همراه فاميل هاي شان  كه پاداشي بود براي خيانت وجاسوسي شان 
 عده اي "بري" به خاطر اين ابتكار انجنير. سهم بسزاي داشتند ) زندانيان به كارگاه 

زيادي به اميد خلوت كردن با خانم هاي خود جذب كارگاه شدند كه كارش براي 
  .خاد واطالعات ارزش فوق العاده داشت 

از جملة افراد قابل اعتماد انتخاب مي شدند كه اخبار شفاخانه    :پرسونل شفاخانه
 زيرا يكي از   حتي  االمكان در زندان وخارج از زندان پخش نگردد ،به هيچ صورت

راه هائي كه خادي هاي به اصطالح زنداني براي تجديد قواء به خانه هاي خود مي 
هم چنان بايد اسرار قتل . رفتند ودوباره مراجعت مي كردند شفاخانة زندان بود 

هائي كه به دستور خاد در شفاخانه صورت مي گرفت  و زنداني به نام مريض توسط 
چه نام بي مسمائي، غيرت به معني حميت  ("غيرت مل"داكتر خلقي زندان 

ومحافظت عصمت وآبرو و ناموس ونگهداري عزت وشرف و مل صاحب، دارنده، 
بي سر و صدا كشته مي شد حفظ ) همراه و رفيق كه هيچ كدام  اين ها را نداشت

  .مي گرديد 
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خاد واطالعات زندان عده اي از مال هاي تسليمي احزاب  :  مال هاي توظيف شده
سالمي ويك تعداد مال هاي وابسته به خاد را كه از رژيم هاي شاهي وجمهوري ا

داوود به ارث برده بود به كار اطالعاتي در زندان  توظيف كرده بودند يكي از وظايف 
اين مال ها تبليغ عليه چپ انقالبي كه در نماز سهم نمي گرفتند تا روابط آنان را با 

مال هاي .  كنند " تجريد" را از ساير زندانيان گوياساير زندانيان برهم بزند وچپ ها
زندان و وابسته هاي احزاب اسالمي هيچ گاهي در مورد مقاومت به حق مردم عليه 
قواي متجاوز شوروي تبليغ نمي كردند و همواره گناهان زندانيان را در مركز وعظ و 

 بارگاه خدا طلب نصحيت هايشان قرار مي دادند  و از زندانيان مي خواستند  تا از
اينها  به صورت . مغفرت نمايند كه بخشيده شده از زندان هر چه زودتر رها گردند 

عموم مشكالت اخالقي داشتند كه رفيق توخي در خاطرات زندان مال ها وكار روائي 
هاي شان را افشاء كرده است كه اين سند ديگري است از اين جماعت سيه دل 

  .  وسيه كار

  رفيق توخي كه با همه : ات نظامي روس در نقش زنداني عوامل استخبار
شماري از  . جانبه نگري وتوجه جدي به پديده هاي درون زندان مي نگريست 

عوامل روسي و وابسته هاي خارجي سازمان  كي جي بي را در درون زندان افشاء 
ا تحت  زير نام  عضو پارلمان اتريش  كه زندان و مسؤولين آن راسكاالنموده مثل 

نظر داشت و يا يك تن صاحب منصب تاجيكي زير پوشش معاون قومندان بالك 
 مركزي حزب ةقبالً استاد در پوهنتون اسالم آباد، عضو كميت ( راجا انوراول   و يا 

مردم پاكستان، مشاور ذوالفقارعلي بهوتو صدراعظم سابق پاكستان در امور فرهنگي 
ر نقش زنداني درزندان پلچرخي ايفاي وظيفه كه د )  وتوهو معلم خانگي بي نظيرب

  .مي كردند 

خاطرات زندان سندي است كه يك گوشه اي ازمبارزات آزاديخواهانة مردم و 
خائينين خلقي ـ پرچمي وخادي به . زندانيان در بند را به تصوير كشيده است 

 كمك وهمكاري باداران  روسي شان با تمام اجحافاتي كه بر خلق آزاده ما روا
دشمني خلقي ـ . داشتند  نتوانستند مبارزات آزاديخواهانة مردم را سد شوند 

پرچمي ها وباداران سوسيال امپرياليستي شان را با مردم ما وسازمان هاي مبارز و 
در طول سالهاي كه ايلغارگران باهمدستي نوكران شان . انقالبي را پاياني نبود

ت خردكنندة  خود قرار داده بودند تمام سازمان هاي انقالبي خلق ما را آماج ضربا
فكر و ذكر شان به اين مسأله متمركز بود تا سرمايه داري  دولتي شوروي با كشتن 
ودر بند كشيدن خلق آزادة ما سود اضافي كمائي كند و هر چه بوئي از آزادي 
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زمان وآزادگي را در خود دارد نابود شود ، اما مردم آزادة ما وچپ انقالبي با ايجاد سا
هاي منضبط تر و دور ريختن خائينين وتسليمي هاي رسوا تا آزادي كامل از يوغ 
امپرياليست هاي امريكائي ومتحدين ناتوئي آن  و ايجاد جامعة فارغ از استثمار به 
مبارزات آزاديخواهانة خود دوام  خواهند داد تا به امپرياليست هاي امريكائي و 

 به همتا هاي سوسيال امپرياليستي شان داده اروپائي همان  درسي را بدهند كه
  .بودند

اميد است جلد هاي ديگر اين سلسله نيز هر چه زود تر آماده و انتشار يابد تا 
  ◙. نكاتي كه تا حال افشاء نشده اند، نيز از پرده بيرون بيفتد
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   سرآغاز جلد سوم سخني كوتاه  در رابطه با

  :) خاطرات زندان هم بخش يازد( 

 
بر روال معمول  ، محتواي بخش يازدهم ، مي بايد سر آغاز جلد سوم خاطرات 

 كه  جنايتكاران پرچمي خادي 2361 قوس2شب زندان مي بود ، يعني از فرداي 
 دست به كشتار  دسته جمعي زدند - درآن شب -تحت نظر باداران روسي شان 

ر را به قربانگاه سوسيال امپرياليزم روس  تن از فرزندان آزاديخواه كشو372و
 كه بخش زندانيان تعيين حبس 1362 حوت سال 18 يا 15فرستادند ، تا تاريخ 

شده را به زندان دايروي تحت فرمان وزارت داخله انتقال دادند ، وقايع و رخداد 
  اتفاق افتاد ، در" 1بالك" در سمت غربي  ماه اخير سال4تقريباً هايي كه در مدت 

اينجا آورده مي شد ؛ مگر ناگزيري سياسي پيش آمد ، بدين بيان كه عكس العمل 
 ]  A[  كشتمند و پنجشيري و جنرال حيات جفسر [سردمداران خاد 

  FSB  كه هم اكنون در پيوند تنگاتنگ با سازمان وسايرهمدستان وطن فروش آنها 
 ) KGBم روس در افغانستان  به قرار داشته و براي احياي نفوذ  امپرياليز)   سابق

از طريق يك تن از ] طور اخص ، و در منطقه به طور اعم ، فعاليت مي نمايند 
به نمايش گذاشته شد  ) داكتر احمد علي ( تسليمي هاي علني در زندان پلچرخي 

 تبارز واكنش سردمداران خاد و خاد خارجي در قالب محتواي يعنيو همين امر ، 
، اين قلم را بي كشور قرار داده اند ا در برابر جنبش انقالفكري احمد علي كه وي ر

عجالتاً محتواي وقايع و رخداد هايي را كه بعد از كشتار دسته جمعي طي واداشت تا 
 در  ، اتفاق افتاد ، به  تعويق انداخته"1بالك" در 1362مدت چهار ماه اخير سال 

  حوت 18 يا  15از ( ها  نظارت خلقي ض خاطرات يك سال و پنچ ماه زندان زيرعو
 را در اين بخش و بخش هاي بعدي جلد سوم گنجانيده ) 1364  تا اسد سال 1362

، به تشريح ، تفسير و ارزيابي رخداد ها و اتفاقاتي كه  در بالك هاي تحت فرمان 
كه در بر  (خلقي ها در مدت يك سال و پنج ماه به وقوع پيوست ، خواهد پرداخت 

  .  )مي باشدي احمد علي نيز  گيرندة عملكرد ها
اينك عملكرد هاي اين  تسليمي پرآوازه را در پيچ و تاب ها و فراز و فرود هاي 

دركوته قفلي ها و اتاق ( وقايع و رخداد هاي درون زندان خلقي ها ، تا آنجايي كه 
با هم يكجا بوديم ، درمتن جلد سوم  خاطرات زندان  با هم يكجا مرور ) هاي زندان 

  . نمائيم مي 
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مورد بحث قرار مي ) و بخش بعدي ( ناگفته نبايد گذاشت ، آنچه در اين بخش 
احمد علي ، معلوماتيست كافي و گيرد ، بيشتر از آنكه پاسخي باشد براي الطائالت 

شنگرانه براي خوانندگان ، از شخصيت و كركتر مذبور ، تا وقتي خوانندگان رو
  از نظر مي گذرانند ، با نويسنده  و عملكرد -م  در رابطه با اين قل- چرندياتش را 

اميد وارم كار هاي مبارزاتي كه روي دستم قرار دارند  . آن  نيز آشنايي داشته باشند 
 را نيز از نزديك مورد مشهور  رزاني نمايد تا  نوشته اين تسليمياين فرصت را ا

 .نم بررسي  قرار دهم  ، تا صحت و سقم آنرا به خوانندگان بنمايا

  :  و در پايان سخن بايد اضافه نمود 
"  پيام آزادي"تجديد چاپ چهار بخش جلـد سـوم كه قبـالً در وب سـايـت 

نشر گرديده  نيز ضـرورت به ويراستاري داشت و در پارة موارد به تشريح و توضيح 
جزئيات آن پرداخته نشده كه تفسير بيشتر مي طلبيد ؛ روي اين منظور  به خاطر 

.  تمام بخشها را با ياد داشت هاي زندانم  مقابله نمودم  ،كاستي ها و كمبود هارفع 
خود داشت  كه از آن بخشي ياد داشتها كه در ابتداء  به نشر رسيده ، جزئياتي را در 

روي اين منظور  چهار بخش جلد سوم را نيز مانند .  شد گذشت آن به سادگي نمي
دوباره خواني و تصحيح و ] 10 -6بخش [ و جلد دوم  ] 5 - 1بخش [ جلد اول 

  .تكميل نمودم 
باز هم در تصحيح و  ويراستاري احمد پوپل از اينكه  رفيق مبارز و گرانقدرم 

 ؛ از ايشان ابراز  تجديد چاپ تمام بخشهاي جلد سوم  نيز سهم شايان توجه گرفت
  ◙ .تشكر و سپاس بي پايان مي نمايم 

  
                     

     )2012/ اگست/ 20(  كبير توخي                           
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  خاطـرات زنـدان
  

  جلد سـوم 

 )يازدهم ( بخش   (

   

  : زندان ميان  مزدوران روس " حد بخشي"  گپي در مورد  -  1

  
قسمي كه در بخش هاي قبلي خاطرات زندان نيز اشاره شده است ، هر دو 

 در عين وحدت مصلحتي ، تقابل و درگيري "لق دموكراتيك خ" فركسيون باند 
براي اينكه  تسمه قالده  هر دو فركسيون در جريان . هاي خونين نيز داشته اند 

تقابل و رويا رويي ، دست كرملين نشينان را دچار تكان هاي ناراحت كننده نسازد ؛ 
غانستان  شان درافة دولت دست نشاندةبنا بر پاليسي هاي استعماري در سيستم ادار

 " پلوان شريكي" و "حد بخشي"،  ) خلق و پرچم   ( "حزب"، ميان دو فركسيون 
 زندان  كه " 2 بالك" و "1بالك"به جز اداره . در اداره زندان ها نيز  صورت گرفت 

 باقي ماند به رهبري نجيب جالد) خاد ( ولتي  صالحيت خدمات اطالعات دةدر داير
.  هاي زندان پلچرخي به وزارت داخله سپرده شد ، صالحيت و اداره مجموع بالك

به تأسي از همين سياست استعماري ، در زندان پلچرخي يك سلسله كار هاي 
مقدماتي اداري و تخنيكي به خاطر نقل و انتقال زندانياني كه حبس هاي شان  
 تعيين شده بود  ، انجام گرفت كه خواه مخواه  خبر آن را باشي ها  و ساير همكاران

  .  اطالعات  زندان در ميان زندانيان پخش كردند
خبر انتقال زندانيان  به وزارت داخله از چند ماه بدينسو در زندان شايع شده 

ة خوشي  به مجردي كه تاريخ انتقال زندانيان در زندان پخش شد ، ماي. بود 
وص مزدوران از نظر افتاده روس ، بخص.  خلقي گرديد ةگردني خوردجنايتكاران پس

آن عدة شان كه زنداني بودند ، به خاطر پيوستن زندانيان به وزارت داخله طور 
 از زندان  ه زوديتوگويي اينها ب . " از خوشي در پوست نمي گنجيدند "معروف 

  .آزاد مي شوند 
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محبوسين در بالك هاي ": زندانيان  خلقي در زندان تبليغ مي كردند كه 
  قيد و بست پايوازي و بسا فشار و دسپلين "؛ " مربوط وزارت داخله آرام مي شوند

و برخورد هاي غير انساني كه توسط خادي ها و پرچمي هاي وطن فروش در اينجا 
بر زنداني ها  اعمال مي شود ، در آنجا بكلي از بين خواهد رفت و اين امر مهم را 

وطن فروشان بر عكس خوشي و پايكوبي  خلقي ها ،  . "رفقا  جداً در نظر گرفته اند 
پرچمي و خادي هاي علني ، نيمه علني ؛ حتا پوششي هاي كامالً مخفي مانده در 
ميان زندانيان آزاديخواه ؛  همچنان باشي ها و همكاران  شناخته شده و نيمه 
شناخته شده  خاد  زير پوشش احزاب اسالمي ، همينطور  چند تن تسليمي 

از اين ) منجمله داكتر احمد علي ( شناخته شده  منسوب  به طيف چپ انقالبي 
در اين رابطه در . انتقال دچار تشويش و اضطراب ؛ حتا دچار ترس شده بودند 

قسمت هاي بعدي ، بيشتر خواهم نوشت ، تا خوانندگان و پژوهشگران گرامي در 
  .  روشني بيشتر  قرار گيرند 

  

  اد ، ـ فرمان خ دان تحتـانتقال از زن  -   2

     : لهـان وزارت داخـ زير فرمدان ـبه زن     

 
 بود  كه به اصطالح رفتن رفتن زندانيان از 1362 ماه حوت سال 15 يا 12

 ، به بالك  هايي كه  فرمان خاد  و ساير بالك هاي تحت"2بالك"و " 1بالك"
، " 1بالك"نوبت اتاق  سمت غربي . مربوط وزارت داخله شده بود ، آغاز گرديد 

قسمي كه [ ، دست راست  كه  ما در آن زنداني بوديـم رسيد منزل دوم ، اتاق سوم 
 ماه اقامتم در 4قبالً هم تذكر داده شد ، تشريح مسايل و اتفافاتي را كه در مدت 

]  .  جلد چهارم خاطرات زندان 16اين سمت به وقوع پيوست ؛ مي گذارم به بخش 
حمد كه هيكل قوي داشت  بعد از اينكه سرباز دروازة  سلول را باز كرد ، باشي باز م

و چند داغ كوچك چيچك بر دو طرف رويش ديده مي شد ، با آواز گرفته چنين 
عارف فرهت   . " كساني كه حبس شان تعيين شده كاالي خوده جمع كنن ": گفت 

  باز محمد " باز محمد خان ، باز چه گپ اس ، ماره كجا مي برين ": صدا كرد 
 معلوم شد كه اي  ، چند ماه پيش در زندان افتاده بود آوازه اي كه از":اضافه كرد 

ده مربوط وزارت گپ ها درست بوده  فكر مي كنم كساني كه قيد هايشان تعيين ش
منهاي مدير جان محمد ( ه تن زنداني كه در سلول بودند ، دوازد. "... داخله شدند 

 كه هر دو -شير ازنزديكان خانواده ظاهر شاه خاين و حكيم ساعت ساز از اهالي پنج
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 در تكاپوي جمع كردن اسباب و اثاثيه خود  - از اعضاي با صالحيت خاد بودند 
 در چنين حاالت زندانيان روي هر انگيزه اي كه بود  به كار جمع و جور .شدند 

به هر حال ، دروازة اتاق   . اثيه شان  به سرعت مشغول مي شدندكردن  اسباب و اث
با . اين بار سمت و سوي حركت ما معلوم بود .  درآمد باز شد و  طبل كوچ به صدا

آنهم زندانيان  كه بنا بر شرايط زندان از هر نوع نقل و انتقال به شدت نفرت داشتند 
همگي با شتاب از جا هايشان برخاسته در تكاپو  شدند ، تا اسباب و . ، نا آرام شدند 

 منزل ةزين. آمد و امر حركت داد بعد از مدتي سرباز . اثاثيه شانرا جمع و جور كنند 
تونل  دهليز ه شمالاول را پيموده در پي سرباز سرفروخته به جانب دست چپ رو ب

پيچيديم و بعد از طي مسافه اي از برابر اتاق قومندان عمومي عبور نموده وارد مانند 
رسيديم "  1بالك"آهني   به نزديك دروازه بزرگزماني كه. شديم " 1بالك"صحن 

 . " كااليتانه بر زمين بگذارين كه تالشي شوه ": سر باز گفت . ر توقف داده شد ، ام
به هر شكلي بود وضع نا نجيبانه مزدوران . تالشي هم برناراحتي و مشكالت ما افزود 

 ، اسباب و اثاثيه تيت و پراگنده عجلهروس را در هنگام تالشي  تحمل نموديم و با 
  .خود را جمع  و جور كرديم  

را با نام و نشان "  1بالك"ومندان شمس الدين كه از مدتها پيش  زندانيان ق
. مي شناخت ،  از روي لستي كه با خود آورده بود ، اسم و ولد زنداني را خواند 

) ان دروازه بزرگ آهني مي(  كوچك ةكسي كه نام اش خوانده مي شد ، از درواز
محوطه زندان  و پيوست به ديوار  در برابر اتاق سربازان كه خارج از عبور كرده

سرانجام نام خواني تمام . نزديك درب آهني بزرگ اعمار شده بود ؛ ايستاده مي شد 
زندانياني كه  قبل از ما آمده و اثاثيه آنها تالشي شده بود ، نزديك ديوار بالك . شد 

رقطار با كوله بار هايشان  ديده مي شدند ، ضابط امر كرد كه با آنها  يكجا شده د
اگر عابري زيرك متوجه سيماي زندانيان ايستاده  . هاي سه نفري ايستاده شويم 

شده در قطار سه نفري مي شد ،  با اندك دقت  اضطراب و تشويش را در چهره  
اين ها جزء همكاران خاد ، تسليمي ها ، و  مليشه هاي . چند تن زنداني مي ديد 

رس از رفتن و قرار گرفتن به زير فرمان زنداني شده بودند كه در تب اضطراب و ت
 اين ةساير زندانيان  نيز متوجه حالت سرخورد. خلقي هاي آدمخوار مي سوختند 

از ديدن آنان در چنين حالت رقت انگيز ، لبخند . طيف منفور و ذليل شده بودند 
. تمسخرآميز و حقارتبار آميخته با نوعي ترحم ناشناخته در لبان شان نشسته بود 

  .جا شدند ، ضابط امر حركت داد ه ب ندانيان بعد از اينكه در قطار هاي سه نفره جاز
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 سربازاني كه پيشاپيش زندانيان  قرار داشتند ، بعد از طي مسافه اي به طرف 
ما هم  از عقب آنها به راه افتاديم ، تا . پيچيدند ) رخ به جانب جنوب ( دست راست 

ضابط خاد با لست . ل به زندان دايروي رسيديم  كوچك متصةاينكه در برابر درواز
زندانيان اسباب و اثاثيه خود را برزمين . دست داشته به داخل بالك دايروي رفت 

 با يك سرباز و يك صاحب "1بالك"ضابط . مدتي سپري شد . گذاشته دم گرفتند 
ت ما ضابط خاد با سربازاني كه به خاطر امني.  بيرون شدند ه منصب خلقي از درواز

بعد از اينكه . آمده بودند ، منتظر نام خواني شدند "  3 بالك "تا مقابل دروازه 
 زندانيان " دوره تسليمي"صاحب منصب خلقي اسم ، اسم پدر  زنداني  را خواند و 

  .به وزارت داخله پايان يافت ، آن جنايتكاران مزدور پي كار خود رفتند 
 " 3بالك"نيان را قبل از ورود به داخل  زندا"پارچه ابالغ" به ياد ندارم كه 
به هر رو ،  صاحب منصب خلقي  به سربازان امر كرد كه  . ديدند و يا بعد از آن 

تالشي سربازان سرفروخته خلقي به آن . اسباب و اثاثيه  زندانيان را تالشي نمايند 
ما دقت و به آن شدت و خشونتي كه توسط اعضاي سرفروخته خاد ، قبل از انتقال 

تبليغات خلقي ها در رابطه با فراهم كردن . به اينجا صورت گرفت ؛ انجام نشد 
. تسهيالت براي زندانيان در مربوطات وزارت داخله در ذهن هر يك ما تداعي شد 

درهمين . گرديد نا آگاه  زندانيان عده اياين امر سبب اندكي دلگرمي  زود گذر 
 آنان تقال داشتند وضع  .و صورت گرفتزمينه بين زندانيان به آهستگي گفت و گ

ند شان را  آرام و بي تفاوت نشان دهند ؛ مگر اين جبون هاي خود فروخته قادر نبود
 از قرار گرفتن زير فرمان خلقي هاي آدمخوار را  بازتاب و انعكاس  دلهره و ترس

ت فكر مي تقريباً درس( اينها  فكر مي كردند . درچهره هايشان  از انظار پنهان دارند 
جاسوسي و خبر رساني و اذيت و آزار و شكنجه فزيكي و رواني  زندانيان به ) كردند 

 صالحيت ديو خاد براي شان ميسر بود ، و از اينكه در ةاشكال مختلف كه درداير
 يعني از آن همه رذالت و  آزاد داشتند و از عملكرد  خود ؛اين زمينه دست دراز و

يان  لذت مي بردند و خودشان را در چنبر امنيت خاد خيانت و پستي در حق زندان
"  يعني در اين تند ؛ مگر در اينجا ،از گزند زندانيان انتقام گير مصئون مي پنداش

كه فضاء ، فضاي ديگر بود ، و هوا ، هواي ديگر ، اينها خود شان را  مصئون " بام 
 جريان بود ، هواي ديو نمي پنداشتند ؛ زيرا كه  بر فراز پلچرخي دو هواي متضاد در

جو سياسي براي چنين  .  )وزيرداخله دولت مزدور(خاد و هواي گالب زوي آدمخوار 
، افراد كثيف ، اجازه پرواز را  در آن سمت و سويي كه آرزو داشتند در جوالن شوند 

كه اكثريت آنان دردايره ( خلقي هاي علني ، نيمه علني و مخفي . نمي داد 
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حال كه در حيطه امر و نهي ) ي و خبركشي مي كردند حاكميت خاد جاسوس
خوشي در "قرار گرفته بودند ، از  )  "رفيق گالب زوي"( جاسوس بزرگ روس 
در پهلوي آرزوي آزادي از زندان كه برايشان اولويت داشت  . "پوست نمي گنجيدند

 يك) قسمي كه خودشان در ميان برخي زندانيان ، بار ها تكرار مي كردند ( ، 
 بي تابانه  انتظار مي كشيدند ، تا خادي گر هم داشتند كه براي نيل به آن آرزوي دي

هاي علني و نيمه علني و همكاران خاد را در دورة تحقيق ، در زندان هاي صدارت ، 
 كرده  بودند ،  "جفاء "و در زندان پلچرخي زير فرمان ديو خاد ،  كه نسبت به آنها 

 دل هاي چركين و پر از كين  خود را بكشند " اَخ " و مورد ضرب و شتم قراربدهند
چنانچه در مدت كوتاه ، كم و بيش به اين آرزو دست يافتند و عده اي از افراد . 

مذكور را تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادند كه بعداً به تشريح اين  پديده  
زدند ، خواهم نو ظهور در زندان پلچرخي كه محبوسان هم دست به چنين كاري 

  .پرداخت 
به هر حال ، ما همه ايستاده بوديم ، نمي دانستيم كه زندانبانان خلقي در مورد 

 هر تصميمي كه در هر صورت ،. تقسيمات ما چه تصاميمي اتخاذ خواهند كرد 
سوسيال امپرياليزم  (  گامهاي نا استوار بادار شاناتخاذ مي كردند درخدمت تحكيم

تن خادي  نفوذي ، يك همكار اطالعات و يكي دو تن تسليمي يكي دو. بود )  روس
كه در ميان صفوف زندانيان ديده مي شدند ، موجي از دلهره و اضطراب عضالت 

  . چهره هاي پليد شان را به لرزه درآورده بود
  

    اول ، طبقه" 3بالك "زندان دايروي ،  - 3

   :)رب ـ رخ به غةرـپنج( زرگ ـاق بـات      

  
صب خلقي كه بعد از نام خواني به داخل اتاق كارخود ، و يا اتاق صاحب من

آنگاه رويش را به .  نام يك تعداد زنداني را خواند برآمد  وسربازان رفته بود ، از آنجا 
نام من . "! منزل اول ببر...   ياره  را به پنجره  ": طرف سرباز گشتانده  چنين گفت 

بعد . زندانيان به  عقب سرباز روان شدند . نده شد خوا) اينها  ( "ياره"هم در رديف  
 " پنجره چپ " كه عيناً مانند - از طي چندين متر در برابر دروازه بزرگ يك قفس 

منزل اول گفت ، ) قفس ( سرباز به نگهبان دروازة اتاق بزرگ .   قرار گرفتند - بود 
ما  با تمام خستگي از . د نگهبان دروازة  قفس را باز كر.   اتاق را باز كند ةكه درواز

هم گذشته اسباب و اثاثيه خود را بر كف اتاق ) قفس  ( ة دوم داخل پنجرةدرواز
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در اين پنجره شماري از جوانان چپي و تعداد زنداني از ساير جريانات   . نهاديم
در (  تن مي رسيد 30سياسي نيز ديده مي شدند  كه شمار مجموع شان تقريباً به 

 زنداني را جاي داده 250اي وطن فروش در همين سلول اضافه از حاليكه خادي ه
به مجردي كه جوانان چپي چشم شان  به زندانيان تازه وارد ، من جمله ) .  بودند 

افتاد ، ) كه نام و مشخصات وي را بكلي فراموش كرده ام ( به من و يك چپي ديگر 
ني  اسباب و اثاثيه  هر دوي بعد از سالم و عليك و جور پرسا. با شتاب  پيش آمدند 

زندانيان [  خود جا بجا كردند "ديره"ما را گرفته در پهلوي توشك هاي نزديك 
چپ كه در يك قسمت  اتاق بستره و اثاثيه شان  قرار داشت و در همان جا دور يك 

يك تن از اين جوانان ] .  مي گفتند "ديره"سترخوان جمع مي شدند به آن محل د
 رفقاي چپ انقالبي با وي نسبت به تمام. مان پيكار بود  سازداكتر شفيع عضو

يك جوان با معاشرت و . احترام آميخته با  صميميت و دلسوزي  برخورد مي كرد 
 گرفتار شده بود  نيز در همين اتاق زنداني " آريا "صميمي كه در رابطه سازمان 

ي گرفتار شده  بودند چند تن از محصلين  پوهنتون كه در رابطه سازمان رهائ. بود 
حبس اين . و حبس هايشان تعيين شده بود ، نيز در همين اتاق زنداني بودند 

با مهرباني . اينها به گرمي از ما استقبال نمودند . جوانان از پنج سال بيشتر نبود 
پيش آمد و برخورد رفيقانه اين جوانان كه كوله بار سنگين اختالفات  . چاي آوردند 

ابين سازمانهاي چپ انقالبي را با خود حمل نمي كردند ، و يا حد اقل سياسي  في م
 ما را با گرم جوشي هاي رفيقانه ه را ناديده گرفته بودند ،آنهمه مسايل حل نشد

به . شان نيروي تازه  بخشيدند كه اين خود نمايانگر تربيه سياسي سازماني اينها بود 
جوانان ظرف قروانه را برداشته از . گمان اغلب وقت آوردن قره وانه چاشت رسيد 

  . اتاق خارج شدند 
قسمي كه قبالً نيز اشاره كرده ام ، در تمام سلول ها و در تمام بالك هاي [ 

زندان ، تعامل بر اين اصل ارزش فرهنگي جامعه ما ، كه ريشه محكمي در تاريخ 
تند كه كهن كشور دارد ؛ استوار بود كه زندانيان ، بخصوص جوانان نمي گذاش

. زندانيان مسن براي آوردن قره وانه و جوال نان خشك كه  سنگين بود ، بروند 
در بعضي اتاق ها  كساني . چنين تعاملي را زندانيان دراينجا نيز رعايت مي كردند 

 و يا  آوردن  ظرف قره "نان سيلو"كه  بنا بر عللي نمي خواستند براي آوردن جوال 
روند ، زندانيان بي پايواز كه مسن نبودند  اين كار را وانه پر از غذاي طبخ شده ب

برايشان انجام مي دادند كه در بدل آن از جانب زندانيان مسن مقدار پول براي شان 
زندانيان بي پايواز و يا مستمند هم . پرداخت مي شد كه با خوشي آنرا مي پذيرفتند 
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راه  مي توانستند عالوه بر از اين . بودند كه براي مصارف خود كاالشويي مي كردند 
حوائج و مصارف خود در زندان ، مقداري پول هم اندوخته ، به فاميل هاي خود  

 . ] كمك نمايند 

بعد از اينكه نان چاشت را در فضاي آگنده از صميميت رفيقانه صرف كرديم  
صحبت هاي پيرامون مسايل مربوط به زندان و بسا مسايلي كه زندانيان با هم 

به ياد دارم . اي تازه وارد در ميان مي گذارند ، گفت و گو صورت گرفت صحبت ه
كه در همان روز اول  نوبت تفريح و هواخوري  اين اتاق رسيد ، همگي آماده براي 

در مثلث با .  شديم - در واقع حويلي يا حياط آن بالك -رفتن به صحن مثلث 
از محيط دايره كالن آغاز و به كه [ شمار زندانياني كه از اتاق عمومي  طبقه اول 

 بيش  1362 حوت 12محيط دايره كوچك پايان مي يافت و اطالعات زندان قبل از 
براي تفريح بيرون كشيده شده بودند ، ]  زنداني را در آن حبس كرده بودند 400از 

به چهار كتگوري  ها زندانيان را  خلقي  يافتم كه  طريق آنان اطالع  از. آشنا شديم 
 6زندانيان  از يك سال تا پنج سال حبس بايد در طبقه اول ؛ از : يم كرده اند تقس

 سال حبس در طبقه سوم  15 سال  تا 11 سال حبس در طبقه دوم ؛ از 10سال تا 
 اين طبقه ( سال حبس بايد در طبقه چهارم  جاي داده شوند 20 سال تا 16و  از 

شماري از زندانيان تازه وارد را  . )د معروف شده بو" ها  20 -16 منزل "بعد ها به 
  .بجا كرده بودند    جا-  مطابق كتگوري تعيين شده -در اتاق هاي هر چهار طبقه 

سوي  دخمه هاي سرد  و ه  بار ديگر همه ب،زماني كه تفريح ما به پايان رسيد 
 زندان دايروي موقعيت ن پنجره كه در طبقه اول و در وتراي. مرطوب برگشتيم 

  . ، بسيار سرد بود داشت 
. سياهش را پهن كرد    تاريكي بار ديگر بر فراز زندان  بال هاية نكبتبارپرند

از شدت خستگي ناشي از انتقال و تغيير جاي ، همچنان هيجانات .  شب فرا رسيد 
ناشي از گرمجوشي جوانان انقالبي  و صميميت  صادقانه و رفيقانه آنان ، خواب زود 

  .تر به سراغم آمد 
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  " پنجره بزرگ"  خاطرات پانزده روز  در - 4

  :   با جوانان چپ انقالبي       

      
در روز دوم اقامتم در اين  . گذشت نخستين روز را چندان احساس نكردم 

پنجره ، تصميم گرفتم كمي به خود برسم و گرد و خاك كوچ كشي را از خود دور 
 يك سطل آب گرم را  چطور ":  پرسيدم به همين سبب از جوانان اتاق. نمايم 

درست به خاطرم نمانده داكتر شفيع كه در آن سال  . "دست ياب مي توانم ؟ 
اين  جوان  كه مثل .  سال داشت ، يك سطل آب داغ را چگونه تهيه كرد 26تقريباً 

با تمام ) منهاي يك تن داكتر تسليمي ( ساير داكتر هاي طيف چپ انقالبي 
با وجود اصرار من ، كه  مي . قانه و باگرمي و  مهرباني برخورد مي كرد زندانيان رفي

. خواستم  سطل پر آب را تا تشناب ببرم ، وي نگذاشت ، خودش اين كار انجام  داد 
از تشناب كه برگشتم ، ديدم كه رفقاي جوان هر كدام  كتابي در دست دارند و 

دولت و (  ، كتاب  نام داشتزيددر دست يكي از آنان كه . مشغول مطالعه اند 
ديدن اين اثر داهيانه در دست اين جوان مرا . اثر معروف  لنين را ديدم ) انقالب 

جوان محصل در برابر  پرسشم ، با احترام . عالقمند به صحبت بيشتر باوي نمود 
 بر خالف -آميخته با مهرباني گفت كه محصل سال دوم فاكولته اقتصاد مي باشد ، 

 روي عالقه اي كه به اقتصاد داشت ، شامل آن -كه داكتر دندان بود راي پدرش 
قبل ازگرفتاري عالقه ) دولت و انقالب(و اضافه كرد كه  به . فاكولته گرديده بود 

داشت  و حاال كه زنداني شده ، عالقه اش بيشتر از پيش شده ؛ مگر زماني كه آنرا 
 از وي پرسيدم كه اين اثر. شود ي مطالعه مي نمايد از متن آن چيزي دستگيرش نم

 ":  در پاسخم چنين گفت .   تان  تدريس مي شد -  در حلقه -در داخل سازمان 
اين جوان  . "چند ماه از رابطه ام   با سازمان سپري نشده بود كه  گرفتار شدم 

از وي و داكتر شفيع پرسيدم وضع اتاق را از . عالقه زيادي به اين اثر نشان مي داد 
 مراقبت و نظارت عوامل اطالعات چگونه ارزيابي مي نمائيد ، قسمي كه ديده  لحاظ

كامالً به ياد دارم  كه  . مي شود تمام زندانيان جوان  سرگرم مطالعه آثار مترقي اند 
در اين اتاق ، ما كدام حركت مشكوك را تا كنون نديده " : وي و ديگران  گفتند 

من هم با خود انديشيدم   . " باشد) سوس ها جا(  فعاليت اينها نمايشگرايم كه 
حال كه حبس همه زندانيان تعيين شده و شبكه  اطالعات  خاد هم  سرگرم گير "

و دار نقل و انتقاالت بوده  نه تنها فعال نيست ؛ بلكه در اضطراب و تشويش به سر 
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خاد  يعقوبي مي برند و اگر هم احياناً فعال شده باشند  راپور هايشان را بگونه اي به 
به شمول زندانيان خلقي كه تعداد (انتقال ميدهند و عوامل  اطالعات  وزارت داخله  

به همين سبب تا كنون فعال نشده اند ، پس مي شود بدون دغدغه ) شان كم نبود 
متكي بر  .  "خاطر به كار سياسي و روشنگري در ميان زندانيان جوان پرداخت 

 اجازه بده هر دو  با هم يكجا ": پيشنهاد كردم )  زيد ( همين ارزيابي ، به اين جوان
وي با خرسندي    . "اين اثر را مطالعه نمائيم و ببينيم چه برداشتي از آن مي نمائيم 

 كه در آن اتاق 1363 ماه حمل 15 و يا روز14از آنروز تا روز . و تشكر پذيرفت 
از يك  تا دو بار ( ن اثر را روزانه ، بدون تشويش از انتقال به سلول ديگر ، اي ...بودم 

گاهي يك جمله ، و زماني يك پاراگراف را برايش . با او يكجا مطالعه مي كردم ) 
از اينكه  مي فهميد لنين در اين اثر بزرگ بار ديگر به . تفسير و تشريح  مي نمودم 

نيست روي  خصلت طبقاتي دولت  ، كه ماركس آنرا مطرح كرده است ، و بعداً اپورتو
هاي راست بين الملل دوم آنرا به دست فراموشي سپرده بودند ، دوباره تأكيد مي 
نمايد ، و تئوري اپورتونيست ها را كه دولت سرمايه داري مدرن را  دولت خلقي مي 

فكر مي كنم تا اخير فصل سوم دولت و انقالب را  با اين ... .  خواندند ، رد نمود و 
 و گو  قرار  داده بودم كه به خاطر انتقال  زندانيان جوان يكجا مورد بحث و گفت

وي از اينكه به محتواي . به طبقه چهارم نا تمام ماند "  20- 16 "داراي حبس
  . كتاب پي مي برد ، ابراز خرسندي مي نمود 

در داخل سلول جر و بحث هاي ميان جوانان در رابطه با سازمان هاي شان ، 
گرفتاري و تحقيق و شكنجه هاي وحشيانه اي كه  همچنان در رابطه با چگونگي 

جر و بحث ها روي مسايل  . جالدان خاد بر آنها اعمال كرده بود ، سخن مي زدند 
تجاوز و دفاع  ، مقاومت اكتيف و نقش اخوان وابسته به امپرياليزم جهاني و ساير 

صلت و  دموكرات  در جنگ مقاومت ، همچنان پيرامون انقالب و خ- نيرو هاي ملي 
وظايف آن در شرايط كشور هاي تازه اشغال شده ، و يا كشور هاي  مستعمره و 
نيمه مستعمره و نيمه فئودال ، و بسا مسايلي مورد عالقه  صورت مي گرفت كه 

در بحث هايشان اشتراك مي كردم و تا . مايه دلچسپي و دلگرمي من  مي گرديد 
ي باالي مسايل مورد بحث ، به  سياس-حد فهم و احاطه كم و بيش ايدئولوژيك 

سواالت جوانان بيشتر پيرامون چگونگي تغيير . سواالت شان پاسخ مي گفتم 
شوروي از نظام مردمي سوسياليستي به نظام سرمايه داري دولتي ، و تئوري سه 

كامالً به خاطر دارم كه در رابطه به سوال . جهان و صحت و سقم آن  دور مي زد 
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 از نظام مردمي به نظام سوسيال امپرياليستي استحاله كرد ، اينها كه چرا شوروي
  : مطالب  ذيل را با آنها در ميان گذاشته بودم 

زماني كه عناصر بورژوازي در درون حزب كمونيست شوروي خزيدند و انديشه 
مالكيت خصوصي را با خود در درون حزب انتقال دادند ؛ يعني در حلقاتي كه  خود 

ي آنرا به عهده داشتند ، و در ساير حلقات حزبي ، با شگرد هاي ليت كار سياسؤومس
 بنابر گفته -مزيد بر آنكه [ مختلف ، عمدتاً رويزيونيزم را تبليغ و ترويج كردند 

 شكل گرفته در نظام بورژوازي قبل از انقالب در بخش " نيروي عادت " –ماركس 
ي عميقي كه در وجود آنان  هاي حزب كه تا آن زمان زدوده نشده بود و با ريشه ها

 در عرصه هاي -داشت ؛ همراه با اشاعه موذيانه شيوه تفكر ايدياليستي  بورژوازي 
 زمينه ساز پذيرش سيستم - مختلف سياسي ، نظامي ، اقتصادي و فلسفي 

] در واقع تئوريسين اصلي اين سيستم مخرب سوسلوف بود [ رويزيونيزم خروشفي 
 گرديد ؛ كه تز هاي تدوين شده رويزيونيزم مبتني درحزب بلشويك اتحاد شوروي

كه يگانه مثال آنرا در شيلي برايشان خاطر نشان  [ "گذار مسالمت آميز"بودند بر 
 كه با هزار و يك - اين ركن مهم و اساسي ساختار دولت - ساخته از كودتا ارتش 

 آلنده رئيس  بر ضد پروفيسر سالوادور- تسمه به امپرياليزم امريكا  وصل شده بود 
جمهور انتخاب شده در پارلمان آنكشور ، برايشان  توضيحات دادم كه ضد  انقالبي 
بودن اين تز براي آناني كه فريب راه گذار مسالمت آميز از طريق پارلمان را خورده 
بودند ؛ بعد از كشته شدن آلنده و بر قراري ديكتاتوري فاشيستي در آن كشور برمال 

در تمام عرصه ها ، بخصوص سيستم تكنولوژي  [ "سالمت آميزمسابقه م"؛  ] شد 
كيهاني كه شوروي در آن سال ها به مراتب از آمريكا پيش رفته بود ، و از جانب 
رويزيونيست ها و رويزيونيست هاي خلق و پرچم  تبليغ مي شد كه زماني مردم 

 و  سيستم جهان به مقايسه دو نظام  ؛ يعني نظام سوسياليستي در اتحاد شوروي
سرمايه داري در امريكا بپردازند ، آنگاه به پيشرفت شتابان علوم ، بويژه  تكامل 
تكنالوژي و امور اجتماعي نظام سوسياليستي در اتحاد شوروي سوسياليستي 
باورمند شده  از دادن رأي به نمايندگان سرمايه داري در پارلمان و ساير نهاد هاي 

اري نموده نماينده هاي واقعي خود شانرا به دموكراتيك كشور خودي ؛ خود د
پارلمان خواهند فرستاد ، تا دولت را نه از راه قهر و زور ؛ بلكه  به شيوه مسالمت 

به دست آورده ، جامعه را در تمام عرصه ها ، با ريفورم و ) مبارزه پارلماني ( آميز 
 [ " مسالمت آميزهمزيستي"؛ ... ] تكامل تدريجي به بلنداي تمدن  خواهد رساند و

دولت هاي ) يعني انقالب ( كه بر مبناي اين تز ، مردم نبايد از طريق  قهر و زور 
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وابسته و يا دست نشانده را در كشور هاي خود سرنگون نمايند ، چرا كه بورژوازي 
امپرياليستي هار شده به اقدامات نظامي متوصل مي گردد ، به اشغال آن كشور 

 در برآيند هرگاه قدرت نظامي شورا ها جلو تجاوز و اشغال مبادرت خواهد ورزيد و
ارتش هاي امپرياليستي را بگيرد ، تصادم ميان  دو ابر قدرت ؛ يعني امريكا و 
. شوروي به جنگ هسته اي منجر شده جهان به پرتگاه نابودي كشانده خواهد شد  

قالبي را در ذهن از همين منظر نبايد فكر تصرف قدرت حاكمه از طريق قهر و زور ان
 دولت عموم خلق " و " حزب تمام مردم"؛ در مورد تز رويزيونيستي ] پرورش داد 

 همچنان درس هاي  بسيار آموزنده لنين در مورد دولت و انقالب را دررابطه با  دو "
 -تجديد نظر در پنج اصل كه بنابر اصول ماركسيزم . تز اخير الذكر مطرح نمودم 

هكذا در . ئو تسه دون تفسير و بر همين مبنا  عمل مي شد لنينيزم وانديشه ما
زمينه  تقويه سكتور دولتي و تحديد سكتور خصوصي كه رويزيونيست  هاي مزدور 
در كشور ما ازكاربرد آن دم مي زدند ؛ صحبت نمودم  و توضيح كردم كه تجديد 

اكي نظر درهمين عرصه و احياي تدريجي مالكيت خصوصي در ساحات توليد اشتر
 "داجاي"و كمون هاي پرنفوس چندين مليوني [   درشوروي " سوخوز" و"كلخوز"
تاد ـه در يك مسير  به راه افـه و همـهم]  جمهوري توده اي چين  در "داچين"و 
و پشتيبان معنوي  اين همه عرصه ها ، همانا فلسفه رويزيونيستي  كه تائيد كننده (

سا و  جمع آوري پرده هاي گردگير از روي بود كه تجسم فلسفي آنرا در احياي كلي
چوكي  و تريبون  كليسا هاي متروك  و قفل شده در سراسر اتحاد شوروي 

در تمام  پيكره ها و ) تجديد نظر ( و در برآيند رويزيونيزم  . )سوسياليستي ديد 
فراز هاي تذكار يافته فوق منجر به استحاله ساختمان سوسياليزم به ساختار 

كن مول خاينانه و تباهو زماني كه اين  مأ. پرياليستي در شوروي گرديد سوسيال ام
 ايدئولوژيك ، سياسي ، - آنگاه دركليه زمينه ها . به قوام و نضج  معينه خود رسيد 

فرهنگي ، سياست اقتصادي و سياست نظامي و فلسفه با شدت و با سرعت  تجديد 
كشور ها ، به تجاوز عريان كشيده و حركت از صدور سرمايه به . نظر پديدار گرديد 

و افغانستان در گام نخست از جانب ارتش سوسيال امپرياليزم  شوروي اشغال . شد 
و توضيح ) . البته قبل از افغانستان ، تجاوز به چكسلواكيا صورت گرفته بود ( گرديد 

 سوسلوف و ساير رهبران حزب كمونيست شوروي - دادم بر مبناي خيانت خروشف 
و از نقش بس مهم . اب كمونيست در سراسر جهان به انشعاب كشيده شدند ،  احز

رفيق مائو در افشاي رويزيونيزم شوروي مطالبي را كه در ذهن داشتم با آنها در 
  . ميان گذاشتم 
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 كه در آن سالها مورد بحث محافل " تئوري سه جهان"همينطور در زمينه 
قرار گرفته بود ، و  پيرامون )  بخصوص حلقات طيف چپ انقالبي جهان ( سياسي 

درستي و يا نادرستي آن صبحت هاي داغي صورت مي گرفت  كه من هم با درك و 
تحليلي كه در زمينه داشتم ؛ توضيحات مبتني بر مفهوم همين  متن زيرين را  

  :غرض آگاهي نيرو  هاي بالنده  جوان در آن اتاق زندان ارائه نمودم 
( ژوازي خزيده در سطوح مختلف حزب كمونيست چين  بعد از اينكه عوامل بور

با اشاعة مخفيانة  رويزيونيزم در درون حزب كمونيست چين ، )  تا سطح رهبري 
رده ها و رگه هاي حساس آن حزب را با زهر رويزيونيزم خروشفي مسموم ساختند 

 نظامي از طريق كودتا  برآمدند ، بر مبناي -و در تدارك غصب قدرت سياسي 
فعل و :  ن سياست رويزيونيستي به اين باور ضد انقالبي تمكين كردند كه همي

انفعاالتي در اوضاع بين المللي و سياست كشور ها ، بخصوص كشور هاي 
ه اي را در امپرياليستي  رخ داده است ، كه اين امر خطير به ناچارصف بندي تاز

ش بين المللي جنببنا براين ، . زمينه نيرو هاي سياسي ايجاب كرده است 
كمونيستي وظيفه خود مي داند  تا استراتيژي هاي نويني را براي پرولتارياي جهاني 

در اساس اين تئوري ارتجاعي را بر . و خلق هاي مظلوم و ستمكش  تدوين كند 
دوران تاريخي براي كسب استقالل  و آزادي ملي "  پايه اين تز استوار كردند كه  

ئله مركزي براي جهان سوم  حفظ استقالل به شمار  مي اساساً پايان يافته و مس
از نقطه نظر رويزيونيست هاي  چين ، نيل  به اين هدف  از راه مبارزه  با دو  . "رود 

ابر قدرت امريكا و شوروي  در كليه زمينه هاي اقتصادي و سياسي محتمل و ممكن 
ياسي در سطح نيست ؛ مگر اينكه تقسيم بندي جديدي در بازيافت نيرو هاي س

 شكل گرفت و براي "تئوري  سه جهان"همان بود كه . جهان صورت بگيرد 
كه در اين . به دست نشر سپرده شد ]  1 ["پيكينك  ريويو "نخستين بار در مجله  

تقسيم بندي ضد انقالبي و ماهيتاً ارتجاعي ، امپرياليزم كهنه پيخ انگلستان و ساير 
طبق ادعاي .  قلمداد شدند " جهان دوم " جزو "، كشور هاي اروپاي غربي و جاپان 

رهبران خاين به انقالب چين و انقالب جهاني ، آنها بر خطر روز افزون جنگ جهاني 
ازجانب دو ابر قدرت امريكا و شوروي كه در كتگوري جهان اول جاي داده شده 

بي و  ؛ يعني  اروپاي غر" جهان دوم "و به اصطالح . بودند ، تأكيد مي كردند 
.  به شمار مي آوردند "جهان سوم "جاپان را در زمره  متحدان  كشور هاي 

رويزيونيزم رهبران چين ، كشور هاي جهان سوم را نيروي عمده مبارزه با امپرياليزم 
تا جايي كه به خطوط اصلي و ماهيت  " و هژمونيزم ابر قدرت ها قلمداد مي كرد و 
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بر پايه  . " كشور ها را مترقي مي دانست و جنبه غالب آنها مربوط مي شد ، آن
همين نگرش رويزيونيستي ، مبارزه آزادي بخش ملي جاي خود را  به ضرورت 

اين . حمايت مردم كشور هاي  جهان سوم از رژيم هاي مرتجع  و وابسته مي سپرد 
 سال " طرح  پيشنهادي خط مشي  جنبش بين المللي كمونيستي "ارزيابي عمالً  

 نه تفسير از نامه هاي سرگشاده حزب كمونيست "ه به تعقيب  نشر  را ك1963
چين اساس سياست خارجي خود را كه بر .   چاپ گرديد ؛  ملغي نمود "شوروي

زمينه انقالب پرولتاريا و خلق هاي ستمديده در عصر امپرياليزم ، ريخته شده بود ، 
. ير ، توجيه و استواركرد  بر پايه مبارزة كشور هاي جهان سوم  و دو ابر قدرت ، تفس

برداشت  رهبران خاين چين در جمع بندي و ارزيابي دو ابر قدرت  بر اين اساس 
خطر شوروي در تهديد صلح جهاني  و كشاندن آن به جنگ « فورموله شده بود كه  

اين . » اتمي  ، بيشتراز خطري بود كه از جانب امريكا بشريت را تهديد مي كرد 
تدريج به گرايش اصلي  در ارزيابي رهبران چين از مسايل و  طرز برداشت  به 

رويزيونيست هاي چين اين تئوري ضد انقالبي ؛ . اوضاع بين المللي  تبديل شد 
د كه ـبت  مي دادنـه اي به مائو تسه دون نسـ را به گون"سه جهان "يعني تئوري 
ال ـجهان بر مر ـس راـالبي در سـذب آن از جانب نيروي هاي انقــبه  زودي ك

    ] ب-1[گرديد 
 روز بودنم در ميان جواناني كه از خصايل دغلبازي و رياكاري و دو 15 - 14 

 و به اصطالح "حق به جانب"رويي  زندانيان  چپ نما و تسليمي هاي در ظاهر 
؛ كوچكترين ] مثل داكتر احمد علي  [ "منتقد از ماركسيزم لنينيزم و انديشه مائو "

 ايام زندانم  به  مشاهده  نمي شد ؛ از جمله روز هاي فراموش ناشدنياثري در آنها 
در مدت  كمي كه با آنها در يك اتاق بودم ، سنگيني و درجازدگي  . شمار مي رود 

  .  روزهاي طوالني  زندان را چندان احساس نمي كردم 
پشت جواني كه با وي يكجا دولت و انقالب را مرور مي كرديم  ، يكي  دو بار تا 

  .  دروازة طبقه چهارم همين بالك به ديدنم آمد و از من خبر مي گرفت  
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  :  به منزل چهارم   ) 20  -16( قال زندانيان ـ جريان  انت -5

   
 وارد سلول  كه يك ضابط خلقي بي مقدارد بو1363ماه حمل سال 15و يا 14
يش را بر روي بستر اين مزدور چكمه ها. لستي در دست وي ديده مي شد . ما شد 

با احتياط خواست به زندانيان بفهماند .  نگذاشت - به سان سربازان خاد -زندانيان 
كه در زندان خلقي ها كه مي خواهند گويا اشتباهات گذشته شانرا با چنين اداء و 
اطوار مهربانانه و اكت و تمثيل احترام گذاشتن به كرامت انساني و رعايت حقوق 

 نام هاي كساني را كه ":  جبران نمايند ؛ با لحن ماليم چنين گفت حقه زندانيان ،
بعداً شروع كرد به نام  . " شوند ركتمي خوانم كاالي خوده جمع كرده آماده ح

بعداً  به سرباز  امر . در ميان اينها نام من و سه چهارتن ديگر خوانده شد ... . خواني 
زندانيان جوان و .  خودش از اتاق خارج شد  "!  اين ها را به داخل مثلت ببر ": كرد 

جوانان زنداني . پيشاپيش آنان  داكتر شفيع ،  اسباب و اثاثيه ام را جمع و جور كرد 
بعد از خدا حافظي و بغل . از اين تغيير و تبديل آني  بسيار ناراحت شده بودند 

كرديم ، وارد از پيچ و خم دهليز زندان دايروي كه عبور . كشي اتاق را ترك گفتيم 
) هندسي ( ميدان يا حياط هر بالك به شكل مثلث . حويلي مثلت گونه  شديم 

زنداني زماني كه در ميان مثلث مي ايستاد و سرش را به جانب . احاطه شده بود 
آسمان نيلگون  بلند  نگهميداشت ، آسمان را مثل يك قطعه  عكسي به رنگ نيلي  

ين بريده شده  مي ديد ، ارتفاع قاب يا چوكات در داخل قاب  مثلث  متساوي الساق
تو . اين تصوير سه ضلعي را ، تعميرات چهار طبقه اي در سه جهت مي ساخت 

گويي استعمار روس از تمام هستي و زيبايي هايش ، زندانيان افغان را  فقط  سزاوار 
تماشاي همين عكس آسمان شفاف و نيلگون با چوكات سه طرفه و چهارطبقه يي 

  .  دانسته بود ؛ نه بيشتر از آن اش
و كمتر از آن ، از تمام   ) 20 الي 16از ( جريان انتقال زندانياني داراي حبس ابد 

شمار زندانيان به داخل .  بالك هاي مربوط به همين زندان دايروي جريان داشت 
  نفر در همين مثلت 130 يا 120در حدود  . مثلث هر دم  بيشتر شده مي رفت 

] . نفر رسيد 230-220بعداً  شمار زندانيان در  طبقه چهارم تا [ ل داده شدند انتقا
در اين جريان  تعداد  زندانيان  چپ انقالبي و چپ نما ها را ديديم  كه با اسباب و 

در چهره هر كدام آثار خستگي ناشي از . اثاثيه شان در داخل مثلت ايستاده بودند 
مدتي گذشته بود ، .  ديده مي شد - ر و نزديك  از مسافه هاي دو-نقل و انتقال 
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متوجه شدم مردي  باريك اندام ،  متين ، بلند قد ، با چهره گندم گون ، نامم را با 
من اين رفيق را كه  خيلي خوش برخورد بود ، قبالً . آواز بلند گرفت و به طرفم آمد 

يميت با اين رفيق به هر رو من هم با صم. نديده ؛ اما  نام وي را  شنيده  بودم 
اين رفيق ، ( وي بيدرنگ خودش را معرفي كرد . دست داده  جور بخيري نمودم 
، با هيجان آميخته با دو )   بود  پيكارسازمان مركز سرمعلم صاحب قادر خان عضو

 با خوش رويي " .توخي صاحب كوشش كنيم باهم يكجا باشيم" : دلي گفت
د كردم و كوچ  و بارم را نزديك وي آوردم و آميخته با دلواپسي پيشنهادش را تأئي

  .منتظر نام خواني شدم 
دلواپسي ام از اين سبب بود كه مبادا سر معلم صاحب هم در سند تسليمي  
خيانت به  مردم و خدمت به استعمار را امضاء كرده باشد  كه  در اين صورت گذاره 

از اينرو . بار خواهد آورد  چه مشكالتي را در آينده - در يك سلول -با چنين رفيقي 
با شتاب و بدون در نظر داشت شرايط و حاالت رواني يك رفيق زنداني كه خستگي 
نقل و انتقال  وي را مانند ساير زندانيان  درهم كوبيده و هنوز  بخش مهم اين نقل 

 با بي - بجايي در سلول هاي منزل چهارم بود ، انجام نيافته  و انتقال كه همانا  جا
شما هم در سند !  سرمعلم صاحب ": ظه گي و عدم دقت از وي پرسيدم مالح

اين رفيق بامعاشرت  كه انتظار چنين سوال بي  [*]  "تسليمي امضاء كرده ايد ؟ 
  . موقع را در اين حالت از من نداشت ؛ به شدت تكان خورده دگرگون شد 

 
 

 
 سازمان پيكار در زندان   اعضاي رهبري ":   قبالً  از   رفقا  شنيده بودم -[ * ] 

تماماً در سند تسليمي  امضاء كرده و در  زندان  بر اساس  همان سند  تسليمي به 
بعد ها از زبان  شمار زياد  . "نفع نيرو هاي متجاوز شوروي فعاليت مي كنند 

شنيدم كه براي حكيم توانا و فضل كريم و برادرش ) ازطيف هاي مختلف ( زندانيان 
 در -دو سه تن ديگر  اطالعات زندان در داخل يكي دو سلول فضل رحيم و  

  ميز و چوكي  و ساير ساز و برگ دفتر را گذاشته و آنها  - " 5بالك"و يا " 3بالك"
 -به نفع دولت دست نشانده و اشغال كشور در ميان زندانيان فعاليت سياسي 

غ سوء  اطالعات بعد ها ثابت شد كه اين گپ و گفت  تبلي( اطالعاتي مي نمايند 
زندان نبوده  ؛ بلكه انعكاسي از واقعيت عيني عملكرد ظاهري سه تن مشخص بود 

  .]كه در باال از آنها نام برده شد 
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وي نخواست  با خشونت و زشتي به  پاسخم بپردازد ، با  وجود خويشتن داري 
 و با يك معلم منضبط با آواز بلند كه تحكم . موفق نشد خشم اش را پنهان سازد 

 ": اتوريته را در هنگام تدريس  شاگردان تداعي مي كرد ، در جوابم چنين گفت 
من از اينكه  . "حالي وقت اين سوال ها نيست ،  باز گپ مي زنيم ! توخي صاحب 

به هر رو ، درست  . شتاب و بي مالحظه گي  نشان دادم ، احساس خجالت نمودم 
     منصب خلقي وارد مثلث شد   كه صاحب شده بود  به خاطر ندارم چه مدتي سپري

 بود ، و در دورة " 2بالك"فكر مي كنم ضبطو خان خلقي  بود كه قبالً  قومندان [ 
، و با آواز ]  امين هم در همين زندان به وظيفه آدم كشي اشتغال داشت -تره كي 

وازه خاموش باشيم تا وي نام كساني را كه مي خواند  در نزديك در: بلند صدا كرد 
شماري از زندانيان كه اسم شان خوانده شد ، با . مثلث رفته در آنجا ايستاده شوند 

بعد از اينكه نام چندين نفر را . اسباب و اثاثيه شان در همان جا رفته ايستاده شدند 
در ميان اين ها اسم قادر خان و . خواند ، امر كرد كه سرباز زندانيان را با خود ببرد 

سرانجام سرباز كار كشته امر كرد كه به دنبال او حركت . ته شد نام من هم گرف
پته هاي زينه را از پي . از مثلث كه خارج شديم به طرف زينه دور خورديم . نمائيم 

بر روال معمول هركي در فكر آن بود ، اگر شود اسباب و . سرباز با عجله پيموديم 
"   بگذارد ، و آن جا را به اصطالح اثاثيه اش را در كوته قفلي هاي دور تر از تشناب

كوته قفلي هاي  هر چهار طبقه  قسمي كه بعداً آنها را حساب كرديم .  كند "تصرف
 بر ذهن زندانيان - بسيار حقارتبار -اين نوع انتقال .   سلول مي رسيد 208، به 

به هر جان كندن  بود خود را به طبقه  دوم  . اثرات  بس ناگواري به جا گذاشت 
  .رسانديم ، و از آنجا به طبقه سو م و سر انجام به طبقه چهارم رسيديم 

 ساختمان  اين طبقه و سه طبقه پايين آن  از داخل به شكل نعل اسپ مي 
دروازة بزرگ اين طبقه كه باز مي شد  رو بروي آن در مسافه يك متر و . باشد 

يد بعد از  سه متر كه به زنداني اگر به طرف راست مي پيچ. پنجاه سانتي ديوار بود 
 55طرف چپ برمي گشت ، در برابر خود دهليزي را مي ديد كه طول آن در حدود 

 كوته قفلي 26به طرف دست چپ . متر و عرض آن چيزي بيشتر از دونيم  متر بود 
 تخصيص داده "رفع حاجت"بود ، دو كوته قفلي اولي را براي تشناب جان شويي و 

يوار ضخيمي ساخته شده بود كه  پنجره هاي  متعدد ، در به طرف راست د. بودند 
فاصله هاي معيني  يك متر و نيم بلند تر از سطح دهليز  كشيده شده بود كه نور 
آفتاب از بين آنها عبور نموده به داخل دهليز و قسمتي از كف  كوته قفلي ها مي 

جاي خالي آن در داخل هر كوته قفلي كه  گنجايش سه توشك را داشت و . تابيد 
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بعد . در حدود نيم متر مربع  مي شد ،  سه تن زنداني مي بايد زندگي مي كردند 
توشك هاي آنها طوري قرار . ها بر روي دهليز نيز زندانيان را جاي داده بودند 

فاصله توشك . داشت كه سرشان به طرف ديوار و پاي شان به جانب كوته قفلي بود 
 سانتي متر بود كه از آن باريكه ، زندانيان  رفت و 40قريباً آنها با دروازه كوته قفلي ت

پشت ديوار كوته قفلي بيست و ششم خالي بود ؛ زيرا كه ديواري . آمد مي كردند 
هر زنداني به مجرد . آنرا از كوته قفلي هاي طرف چپ همين طبقه جدا ساخته بود 

 طرف راست مي پيچيد ، گذشتن از دروازه بزرگ كه رو بروي آن ديوار بود ، اگر به
بعد از مسافه سه متر به طرف چپ دور مي خورد عيـن نقـشه اي را كه درطـرف 

    .چـپ ديده بود ، در اين طـرف هـم آنرا ديـده مي توانست 
           

  ب مربوط به طيف درنگي بر برخي مطال - 6

  :   )20 - 16 ( ان  ـزندانيلف  مختايـه       

  

لم صاحب قادر خان از دروازه گذشتيم و به طرف راست زماني كه من و سرمع
دهليزك مقابل دروازه دور خورديم ، متوجه شديم كه بعد از دو كوته قفلي ، كه 
تشناب آنرا فعال ساخته بودند و براي استفاده تمام زندانيان  سمت جنوب تخصيص 

نام يكي . ند نشسته اداده شده بود ، به درون كوته قفلي سومي دو سه تن پاكستاني 
بود كه با  خاد زندان همكاري مي كرد ، ديگرش نقش ديوانه را ) كريم ( از آنها 

 در كوته قفلي هاي بعدي به ترتيب ، انجنير حسين برادرش ... .بازي مي نمود 
، مثل مامور جبار ، ولي ) ميليتانت (  و امين ؛  قواي مليشه  ، عيدي محمدنجيب

كوهدامن از حزب اسالمي ؛ افغان " دهكو"مپن هاي جان و  رفقايش ؛ تعداد لو
تم متوفي ، دگرمن سيد معلم صديق پتمن ، قاري برات ،  دگروال رس( ملتي ها  

 ، " شارشور " ، دگروال عزيز احمد ، جليل سرتور ، دگروال څرک عبدالغني ،
شانرا پهن در  سه ، يا چهار كوته قفلي،  اسباب و اثاثيه ) دگروال مير عبدالروف آغا  

سرمعلم صاحب قادر خان و من داخل . كرده بودند ؛ كوته قفلي بعدي كه خالي بود 
محصل فاكولته طب ( آن شديم ؛ در سلول  بعدي آن رحماني صاحب و يك جوان  

) بيست و ششم (در آخرين  كوته قفلي . جا گرفته بودند ) داكتر احمد علي(با )  
  كه قد بلند [ و يك زنداني از رفقاي ساما )   ه كياز اهالي شيو( جواني به نام ظاهر
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   . [ *]  و يك نفر ديگر  ديده مي شدند  ]  اسم وي را فراموش كرده ام- داشت  
 كوته قفلي كه دريچه گك هاي بلند بر ديوار دهليزش ، به طرف شمال 24در 

. ه بودند باز مي شد ، زندانيان از طيف هاي مختلف اسباب و اثاثيه شان را پهن كرد
در بعضي از كوته قفلي هاي هر دو طرف طبقه چهارم ، دو زنداني در يك كوته 
قفلي ديده مي شد ، اين وضع تا آن وقت دوام كرد كه  زندانيان تازه وارد را  به اين  

  .طبقه منتقل نكرده بودند  
مدتي ، شايد يك ساعت بعد از جا به جايي اسباب و اثاثيه در داخل سلولي كه 

عداز اينهمه نقل و انتقال  و جار و جنجال هاي استخوان سوز آنرا  جاي  سپري ب
كردن مدت حبس خود مي پنداشتم  نگذشته بود كه از  سلول خود برآمده ، از 
برابر دهليز كوته قفلي هاي سمت جنوب گذشتم و  از دهليزك پشت تشناب  كه 

 ،  نيز عبور نمودم وآنگاه  دروازه آهني بزرگ ورودي  به طرف چپ آن  ديده مي شد
در اين بخش هم ، دو اتاق اولي را براي تشناب و .  به جانب دست راست دور زدم 

در اين سمت ... . تا آخرين  سلول  اين سمت را هم  ديدم . تخصيص داده بودند ... 
 با زندانيان هر. ، تركيب زندانيان  همسان  زندانيان  كوته قفلي هاي دهليز  ما نبود 

تا جاي كه مقدور . كوته قفلي بعد از جور بخيري و مانده نباشي ، صحبت نمودم  
  بود  از كسب و كار بعضي از آنها كه  تمايل  بيشتر  براي صحبت  با من داشتند ،

 

 
يك پژوهنده و جستجوگر ، يك محقق و كاوشگرتاريخ ، يا گزارش دهنده يك [*] 

مي خواهد حادثه اي را كه دو ، يا سه دهه حادثه ، و يا خاطره نويس ، زماني كه 
قبل اتفاق افتاده و خود در متن و بطن آن  قرار  داشته  ؛ مورد بررسي و ارزيابي 

براي اكمال ارزيابي  . قرار دهد  ، هر گاه  جزء اي  از كل واقعيت را از ياد برده باشد 
ته  با بي اعتنايي عبور و استنتاج از آن حادثه ، نمي تواند از روي جزء اي  از ياد رف

بگونه مثال فردي در يك رخداد حضور فعال و  يا غير . نمايد و آنرا ناديده  بگيرد 
، بينندة  آن رخداد اسم آن  فرد را به مرور ايام از ياد مي برد ، در چنين  فعال دارد

 صورت  واقعه نگار براي تكميل نسبي  اجزائي شكل دهنده آن واقعه ، به  واژه هايي
 ؛ ...و " به احتمال زياد "  ؛ " شايد"  ؛ "گمان"   ؛  "پندار" ؛ "حدس"مثل  

متوصل شده از حكم مطلق در مورد آن جزء اي كه از حافظه  وي دور شده ؛ 
  . ] اجتناب مي ورزد  
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اكثريت زندانيان آن سمت را دهقانان و كارگران روستا هاي كشور تشكيل . پرسيدم 
  در اين سمت نيز جا به - از نوع  مكتبي آن -ندانيان اخواني شماري از  ز. مي داد 

  . جا  شده بودند 
اگر دهليز پشت آخرين سلول سمت شمال را با ديوار موقتي مسدود نمي كردند 

جوار ، با عبور از آن  دهليز به اتاق ظاهر و بعداً به  اتاق  رحماني  صاحب كه در
مجبور نبودم فاصله بيشتر از يكصد متر را  حاال . سلول ما قرار داشت ، مي رسيدم 

    ] 2[ دوباره طي نمايم ، تا به  سلول خود  برگردم 
در هر حال ، راه آمده را بار ديگر  پيمودم و با دقت  زندانيان  همزنجيرم را 

بعد از آنكه از برابر  سرباز نگهبان كه در آن طرف دروازه  قدم مي زد  . پائيدم 
انجنير (  سري هم به سلول سازايي ها . طرف چپ دور خوردم گذشتم ، آنگاه به 

امين جان را  در سنبله . زدم  ) حسين و برادرش  ، عيدي محمد ، امين جان 
اين جوان مؤدب .  ديده بودم - در ميان رفقاي رهبري ساما - در پنحره چپ 1361

من جور بخيري به مجردي كه مرا ديد به احترام از جايش برخاسته  پيش آمده و با 
م از  ـآندو  ه. ي كرد ـدرش نجيب  معرفانجنير حسين  و برا مرا به  بعداً  . نمود 

   . [ * ] . جاهايشان  بلند شده  با من جور بخيري نمودند 
 در جريان صحبت از عضويت اش در ساما انكار كرده - چند بار - انجنير حسين 

 بعد ها معلوم مي شود كه من ": د وي گاهگاهي به اين نكته اشاره مي نمو. بود 
   . "كي هستم 

افغان ملتي "  از اتاق هاي  اخوان مكتبي و قواي مليشه گذشته در مقابل  اتاق 
سرمعلم صاحب قادر خان . توقف كردم ،  بعد از مدتي به  سلول خود برگشتم " ها 

ي ها را توخي صاحب مثلي كه تمام كوته قفل" : با تعجبي  توأم با مهرباني گفت 
 من از شما ":  ، در جواب اين رفيق مهربان ؛ اما تند مزاج چنين گفتم  "گشتي

خواستم كه بيا يكجا  كوته قفلي را بگرديم و از تركيب زندانيان آگاه شويم ، شما 
    " .... كه بي ميلي نشان داديد ؛ ناگزير به تنهايي اينكار را انجام دادم  

 

 
باديگارد  جنرال كريم بهاء در ) زبير ( ادر بزرگ اشدر رابطه با نجيب و بر[*] 

جلد اول خاطرات زندان نوشته ام ؛ مگر در رابطه با سخنان ) 213 و212(صفحات 
غيرشريفانه و اتهام اخالقي ناجوانمردانه داكتر احمد علي به امين و انجنير حسين 

  ]  .    خواهم نوشت كه هر دو ازاعضاي سازا  بودند و با خاد همكاري مي نمودند بعد اً
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در آن روز از  اينكه غذاي چاشت و شب را  از قره وانه  زندان استفاده كرديم و 
يا چيزي ديگر براي خوردن  داشتيم ، همچنان مشكل چاي دم كردن را چگونه 

همين قدر به يادم هست كه  دو پايه .  حل نموديم ؛ چيزي به خاطرم نمانده است 
ذا  و پخت و پز در اخير دهليز  رو بر روي اتاق  ظاهر منقل براي گرم كردن غ

 نفر، بعد 72تقريباً (  اتاق سمت جنوب 24دهليزك مسدود شده گذاشته بودند كه و
در روز هاي اول ، به جز  در دو  . از آن استفاده مي كردند  ) نفر100ها اضافه تر از 

  بعد ها زندانيان بيشتري را به .يا سه اتاق ، در ساير اتاق ها سه نفر  زنداني  بودند 
هر دو دهليز آوردند ، تا حدي كه ؛ حتا در برابر كوته قفلي ها براي  زندانيان توشك  

قسمي كه بالشت  آنها  پيوست به ديوار و پا هايشان به طرف كوته . پهن كردند 
 زنداني 40سمت جنوب و   زنداني در دهليز40مجموعاً حدود . قفلي ها قرار داشت 

 ٧٢ يا 70كه با .جا دادند ديگر در دهليز سمت شمال كوته قفلي ها  بر روي دهليز 

 زنداني در داخل  كوته همين رقم سمت شمال و  هايزنداني در داخل كوته قفلي
  ... . در منزل چهارم زنداني بودند  نفر220 جمعاً  ، سمت جنوب هايقفلي
  

  يون فركس فعاليت و رقابت دو    نگاهي گذرا به - 7

  در بالك هاي زندان خلق و پرچم استخباراتي        

  : دايروي تحت فرمان  گالب زوي         

  
 تسليم "عده اي ساده انديش و خوشباور فكر مي كردند  زندانيان بعد از جريان

 وضع بهتري نسبت به  بالك هاي  استخبارات وزارت داخلة خلقي ها  به"دهي
رد  و از شر انواع جاسوسان ، بخصوص خادي هاي تحت فرمان خاد پيدا خواهند ك

و جز به اسلحه ، . مكار و بي عار كه خدايشان روس و پيغمبر شان  ديو خاد بود 
پول ، دزدي ، جنايت ، آدمكشي و عيش و نوش و جاسوسي ، به هيچ چيزي ديگر 
 نمي انديشيدند  ؛ نجات پيدا خواهند كرد ؛ مگر به زودي متوجه شدند كه اين به

كه يك بار (  از جانب جنايتكاران  سابقه دار خلقي " بهبود وضع زندانيان "اصطالح 
در آزمونگاه تاريخ  آنطوري كه ماهيت و اصليت تبهكارانه و وطن فروشانه آنان بود ، 

  .؛ تبليغاتي بيش نبوده است )  خود را نشان دادند 
جايي آنان در ه ب  بعد از تقسيم بندي زندانيان به كتگوري هاي مختلف و جا

طبقه هاي معين شده زندان ، جاسوسان شناخته شده خلقي ، نيمه شناخته شده 
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 به مراتب ديگرها و آناني كه كامالً مخفي عمل مي كردند و تعداد شان از دو بخش 
خلقي هاي مربوط به  استخبارات وزارت داخله كه در . بيشتر بود ؛ فعال شده بودند 

المي و سازمان هاي چپ انقالبي رخنه كرده بودند  و با احزاب و تنظيم هاي اس
 اينها  به تناسب ،دستگيرشدگان حلقة  منسوبه شان يكجا به زندان آمده بودند 

خلقي هايي كه . خادي ها در درون اتاق هاي زندان ، فيصدي كمي را مي ساختند 
گرفتار شده در تضاد با پرچمي هاي خادي قرار داشتند ، و در جريان ارتكاب جرم 

مربوطات ( اين ها در تمام بالك  هاي زندان دايروي . بودند ، شمار آنان اندك نبود 
يعني رفقاي ( ولين زندان ؤفعال شده و درخدمت اطالعات و مس) وزارت داخله 

 كه بعد از - آذرخش حافظي  شاعر :  نمونه ةبه گون. قرار گرفتند ) خلقي خود 
اي تجارت در دولت دست نشانده امپرياليزم جنايتكار رهائي از زندان  رئيس اتاق ه

 از طرف روز در داخل دفتر آمر اطالعات  تمام بالك ها  كه -امريكا مقرر شد 
براي اين ) مثل كارگران كارگاه زندان (بعد ها  . ؛ كار مي كرد بود "  6بالك "در

  .  داده شد - دور ازساير زندانيان -خلقي نازدانه اتاق مستقل 
 ميان - هرازگاهي درشكل علني - درون سلول ها ، كشمكش و تقابل پنهاني در

مالهاي وابسته به اطالعات زندان ، بخش خاد  از يكسو و مال هاي منسوب به 
اكثر مال امام هاي خادي . استخبارات وزارت داخله ، از سوي ديگر وجود داشت 

 مال هاي خلقي  مسعود بودند و به همين مقياس-منسوب به جمعيت رباني 
  .منسوب به حزب گلبدين ، سياف و يا ساير باند هاي پشتو زبان بودند 

 ة  البته در حيط-  اساساً  خاد  نجيب جالد ، در تمام بالك هاي زندان پلچرخي 
 براي حفظ امنيت و آرامش  زندان ، از برخورد فزيكي ميان طيف - حاكميت خود 

زد و . هر چه بيشتر جلو گيري مي كرد هاي متخاصم زندانيان با خشونت و شدت 
ول  ؤخورد ميان زندانيان در آنجا به ندرت اتفاق مي افتاد ، زيرا كه  طرف مس

منازعه و درگيري ، بعضاً هر دو طرف برخورد و ستيزه فزيكي را قومنداني زندان 
و آنها را در بالك ها مختلف طور جزائي . وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار مي داد 

ا مرز  تصادم ت) هميشه( فرستاد ؛ مگر بطور كل  تخاصم و تضاد ميان زندانيان را مي
 كه اين خود جزء اي از شگرد هاي تسلط و حاكميت فزيكي نگهميداشتند ،

وس به مقياس كوچك در شهرك پرنفوس زندان استعمار سوسيال امپرياليزم ر
 2001 سپتمبر 11 از كه[  و به مقياس بزرگتر در ساحات تحت اشغال بود پلچرخي

بدين سو امپرياليزم جنايتكار و اشغالگر امريكا و ناتو موازي با كشتار هاي دسته 
 از همين شيوة استعماري به - جدا از جبهات جنگ -جمعي خلق بي دفاع ما  
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 آن استفاده  نموده ، در بعضي حاالت  تقابل ميان زندانيان را  تا مرز ةاشكال ظريفان
تا بزعم خود مانع وحدت و  همسويي زندانيان در ] سانده است درگيري فزيكي ر

واكنش عليه زندانبانان در اشكال مختلف ؛ من جمله اعتصاب آنان گردد ؛ مگر در 
 و در - ، خادي ها ) يعني گالب زوي ( شرايط فرمانروائي هم قالدة  نجيب جالد 

ضاد  نفت  نفاق مي   يا به دستور خاد برآتش  اين ت-پيشاپيش آنان مال امام ها 
پاشيدند  و يا به خاطر ستر و اخفاي خود شان  اسالم نمايي مي كردند و آتش  

.  چپ انقالبي  را بدين نهج دامن مي زدند " كفر" و " اسالم  اخواني "تضاد ميان 
همچنان بر آتش اختالفات  نيمه خاموش  نژادي ، قومي و زباني ميان زندانيان نفت 

 دايرة بد بيني ، كدورت ، و دشمني ميان آنان را تا توان داشتند   ونفاق مي پاشيدند
  .وسعت مي بخشيدند 

 زنداني بودم ، دو مال " 3بالك " ، كه در كوته قفلي منزل چهارم  ماه9در مدت 
يكي از آنها  عبدالرحمن نام داشت ، ديگرش . امام  پيش نماز زندانيان  بودند 

( دومي ، از خلقي هاي وزارت داخله . همكار خاد بود اولي خادي و يا . عزيزالرحمن 
  . بود ) بخش استخبارات آن 

  :  حال به دو  مثال مشخص در اين زمينه  بسنده مي نمايم 
را يكي دو  روز بعد از  ) 20 -16(  مال امام كوته قفلي هاي سمت جنوب  

 ميانه و چشمان آبي اين مالي نابكار و محيل  قد. انتقال ما به آن  جا تعيين كردند 
داشت ، صدايش آنقدر كريه بود كه در هنگام  اذان  صبح ، شنيدن آن غير قابل 

در حاليكه  دهن  بويناك اش را . در برابر ديوار دهليز ايستاده مي شد . تحمل بود 
،  اين كريه الصوت درپايان هر وقت نماز . به كلكينچه نزديك مي كرد ، اذان مي داد 

) ظاهر(و به گونه اي ، زندانيان ، بخصوص .  را مي خواند  ]Z[  يها الَّذِينَيا أَ سوره
يك تن از جوانان سهاك و يا شيوه كي كه خيلي متعصب ، مغرور ، بلند همت و 

بي " بود  ، همچنان لومپن هاي حزب اسالمي و مليشه ها را عليه  ما جوستيزه 
نيت . جنگ ميان دو طرف گردد  تحريك مي نمود ، تا سبب برخورد و "نمازان

و در پايان صحبت با ... ناپاك اين مرد پليد را با رحماني صاحب در ميان گذاشتم 
تنتاج مي شود  با جمع بندي از كار و كردار اين آدم نابكار  اس": وي  اضافه نمودم 

 مسعود  - و يا از جمله همكاران خاد زير پوشش جمعيت رباني كه وي از عوامل خاد
مالعبدالرحمن پيش ار انتقال : شماري از زندانيان مي گفتند ( " ... باشد مي

رحماني صاحب در جوابم ) . ، در بعضي اتاق ها  مال امام بود " 3به بالك"زندانيان 
بگذار من هم در مورد وي پرس و پال  كنم ، آنگاه يك كاري مي ... « : چنين گفت 
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درست به خاطرم نمانده   .  »...  بردارد كنيم كه دست از چنين تحريكات رذيالنه
چند روز از صحبت ما در باره  اين مالي مفتن و نانجيب  گذشته بود كه  مالي  
مذكور درجريان رفت و آمد در دهليز ، حين كه از پهلويم  عبور كرد ، براي 

من هم جواب سالم وي را با .  به من سالم داد ) با اشاره سر ( نخستين بار دزدكي 
آنگاه . ش دچار تعجب شدم  ، و از اين به اصطالح  آدم شدنهمان شيوه اداء كردم

وي  با . گذاشتن مال امام  را با رفيق رحماني در ميان گذاشتم  "  احترام "جريان 
  : آوازه  بلند خنديد و با خوش طبعي چنين گفت 

 " از آن وقتي كه در مورد وي صحبت كردي  من متوجه اين! ببين رفيق « 
يادم رفت برايت بگويم يكي دو روز پيش متوجه شدم كه  .  شدم "خشكه بانكه 

 ، درحالي كه "راست كردن شخي پاي"مالعبدالرحمن روزانه  دو  سه بار به نام 
كرد و با  دانه هاي تسبيح اش را گاهي  به اينسو  و گاهي به آنسو تِير و بِير مي

 است ، "سوره ياسين شريف "ان كسي گپ هم نمي زد ، كه گويا در حال گرد
در دهليزك كم عرض و ( دهليز را عبور نمود  و در دفعه اول در پشت اتاق ظاهر 

بعد از مكث كوتاهي ، . دور خورد و گم شد ) طول كه كمتر كسي درآنجا مي رود 
دوباره از آنجا برآمده و در دهليز به قدم زدن پرداخت ، فكر كردم وي در خاليگاه 

از پنج يا شش ثانيه بيشتر نبايد درنگ مي كرد ؛ مگر در دفعه اول ، پشت اتاق 
در رفت و آمد هاي . حينكه در دهليزك دور خورد ، چند ثانيه در آنجا مكث  كرد 

. بعدي به آن دهليزك داخل نشد ؛ مگر در دفعه آخر باز هم  داخل دهليزك شد 
دو يا سه ساعت بعد  . از همين سبب بااليش شك كردم. اينبار  بيشتر مكث كرد 

زماني كه باز پروگرام ورزش اش را  تكرار كرد و  به قدم زدن دردهليز اصلي 
پرداخت و بعداً داخل دهليزك شد ، من كه در دهن دروازة كوته قفلي خود را 

وي در پِيره آخري از پشت . مصروف نشان مي دادم ، منتظر ختم كارش بودم 
من هم  با . به دهليزك عقب كوته قفلي رساند سرم عبور كرده به سرعت خود را 

. سرعت زياد از پيشروي كوته قفلي ظاهر گذشته خود را در پشت سر مال رساندم 
در حالي كه با . ديدم مال صاحب نصوارك اش را در كنج دهليزك تف كرد 

دستمال دهن اش را پاك مي كرد ، رويش را گشتاند ، خالف انتظار چشمش به 
به سرعت دستمال آلوده به . ه شدت ترسيد و رنگ اش زرد شد ب. من افتاد 

نصوارش را كش كرده آنرا از دستش گرفتم و با شوخي و تمسخرِ آميخته با تهديد 
ببين ده اي ماه مبارك رمضان  !  مال صاحب  مهماني و يا رسوايي ": برايش گفتم 

 كني كه اينها خودت  روزة ته مي زني  و چلي گگ هايت ته به ضد ما تحريك مي
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مال صاحب عفو خواسته  با گردن پتي عذر و زاري كرد كه  . "نماز نمي خوانن 
 او رحماني صاحب به خدا  اَ گه  ": با لحن قمار بازان  گفت . رازش را فاش ننمايم 

درخاد  . مـه  مال باشم يا هيچ ،  چند سپاره قرانه را ده مسجد ياد گرفته بودم 
رحماني صاحب به !  مره محكم گرفتن كه بيخي امامت كو صدارت كه بندي بودم 

خدا خودت خو كاكه هستي از تو چيزي را پنهان نمي كنم  راستشه  اگه پرسان 
در . كني  مره از عقيده شما خوشم  مي آيد كه  در راه تان صادق و استوار استيد 

روزگارم . در اونجه جِيزگري ميكدم . ايران  كه بودم يك قمار خانه گك داشتم 
برو پرده  مه كو كه خدا . قصه ايش دراز اس حالي پرده خوده مي كنم . خوب بود 

پردة ته بكنه ، بكسي چيزي نگو ،  از مه دق نباش  قربانت شوم تو يك گل آدم 
ببين  توخي جان نگويي ني ، اي مال گكه . دستمال اش را پس دادم  . "... استي 

  .» ... ، دگه صداي خوده كشيده نمي تانه برِت پرموچ و بال شكسته كديم 
  : و حال به مورد دومي اشاره مختصر مي نمايم 

وي كه عزيزالرحمن نام داشت . بعد از مدتي  يك زنداني  را در دهليز ما آوردند 
، با قدِ ميانه ، پوست گندمي ، ريش كوتاه و لنگي سفيدش در ميان ساير زندانيان 

چند ماه پيش ، . را اين چهره  براي زندانيان آشنا بود به زودي جلب توجه كرد ، زي
را  نشان ) عزيزالرحمن(دريك پروگرام تلويزيوني ، مزدوران روس همين شخص 

ده "دادند ، كه در مورد پنهانكاري اسناد حزبي اش درميان سنگ كاري ديوارمسجد 
كه چگونه و به تيم گرفتاري خاد معلومات مي داد .  كابل ، صحبت مي كرد "بوري

. درخاليگاه هاي ميان سنگ كاري مسجد  اسناد حزب اسالمي را پنهان مي كرد 
اين خلقي نفوذي استخبارات وزارت داخله بعد از شناسايي  اعضاي يكي از  حوزه  

 منسوبه اش را به گير ةهاي آن حزب منفور كه خود نيز  در آن شامل بود ، حلق
ه بود ، و باين شيوه خودش را عنصر جهادي  پوليس وزارت داخله و يا خاد  انداخت

 - مالي نفوذي . جا زد ، تا زندانيان پلچرخي وي را مجاهد پنداشته از خود بدانند 
 را اطالعات زندان به كمك عوامل مخفي خود در ميان زندانيان  -در نقش مجاهد 

ن به عوض مال عبدالرحمن جيزگر جمعيتي ؛ پيش نماز ساخت ، تا به نفع فركسيو
مالي .  سياسي مشغول شود - خلقي ها  در ميان زندانيان به كار و بار اطالعاتي 

خلقي براي اسالم نمايي خود نمي توانست  با چشم و ابرو سه نفر بي نماز را به 
نفر .... در سمت جنوبي كوته قفلي ها كه شمار زندانيان به [ نمازگزاران نشان ندهد 

 فلسفي - دولتي كه برمبناي تفكرات سياسي مي رسيد ، از بخش چپ انقالبي ضد
. خود به نماز ايستاده نمي شدند به جز زلمي رحماني و توخي كسي ديگر نبود 
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داكتر احمد علي كه به خاطر زنده ماندن خود ، و جدان انساني  و باور هاي  
را در پيش پاي چكمه   سياسي و كليه  ارزشهاي فرهنگ مبارزاتي اش-ايدئولوژيك 

 متجاوز روسي بر زمين زده و همه را لگد مال كرده بود ، نيز به نماز ايستاده پوشان
  ] . نمي شد 

اعم از تسنن و تشيع ( شماري از دزدان و راهزنان و باج گيران باند هاي اخواني 
، ازآن ميان اعضاي حزب اسالمي گلبدين جنايتكار كه روي همگوني قشري و ) 

( دي ها به قواي مليشه  پيوسته بودند و خاد داشتن بيشترين وجه مشترك با خا
براي جلوگيري از دزدي و آدمكشي  و هزار و يكنوع جنايت همپالكان شان ) ظاهراً 

محافظه ( ، آنها را زنداني ساخته بود ؛ نيز هرازگاهي در اين تحريكات عليه ما 
  . حصه مي گرفتند ) كارانه

گذشته بود كه در يك روز به خاطرم نمانده چه مدت از امامت اين خلقي 
پايوازي رحماني  صاحب با خوشحالي هميشگي گپ  تازه اي را  با من در ميان 

  :  گذاشت 
همان ماليي را  "   اعضاي فاميل ما گفتند كه  در بين پايوازان شنيده مي شود «

كه  خاد در تلويزيون نشان داد كه اسناد حزبي را در ميان سنگ كاري ديوار  و تعمير 
نام دارد و در ) پروين ( خانم اش . جد ده بوري پنهان كرده بود ، خلقي است مس

!  اينه رفيق "مقابل دروازه عمومي زندان پلچرخي كاالي پايوازان را تالشي مي كند 
  »    ...اين هم  يك خبر دلچسپ اينالي بيا كه يك تخته شطرنج بزنيم 

ت پرده مالي خلقي قلباً من و رحماني صاحب  از دست يافتن به اين راز پش
بلي ، مال  امامي كه در پنج وقت نماز ، زنداينان را بر وفق  . خوشحال بوديم 

 تعليم ديني مي داد و خانم اش همچنان   )GRU (رهنمود هاي مشاورين روسي 
با دقت و توجه بيش از حد لباس و مواد مورد ضرورت زندانيان ، همچنان تن و بدن 

حاال كليد صندوقچه رازش به . را بي شرمانه تالشي مي كرد )  ا خانم ه( پايوازان  
رحماني صاحب تصميم گرفت  بگونه اي به مالي خلقي حالي . دست ما افتاده بود 

... . نمايد كه وي را شناخته و از خادي بودن خانمش پروين جان نيز اگاه شده 
 بيرون از زندان  سرانجام مالي خلقي از ترس اينكه افشاء نشود و خانم اش در

صدمه نبيند ، در برخوردش با ما تجديد نظر كرد  ، و از تحريكات رذيالنه اش بر 
 اش را بدين - البته ارادت كذايي - و ارادت . دست كشيد )  " بي نماز ها "(ضد ما 

مال عزيزالرحمن خلقي ( دريكي از روز ها  زماني كه  وي :  سان به نمايش گذاشت 
انيان را به نماز صبح دعوت مي كرد ، مالي جيزگر به آهستگي به با  اذان  زند) 
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مره مي گفتند كه آوازم خراب است  ببين مال " :  همجوار خود  چنين گفت 
در همان روز اين جمله دهان به دهان . "مي زنه   مثل خر ، عر "عزيزالرحمن 

ز پايان نماز مالي خلقي بعد ا. سر انجام به  گوش مالي خلقي چكانده شد . گشت 
 "جِيزگر"ظهر كه به روال هميشگي در دهليز خوانده شد ، در رابطه با توهين مالي 

در پايان صحبت خصمانه  اش . با برافروختگي صحبت كرد و مطالبي را بيان داشت 
عليه مالي جيزگر موضوع اي را در رابطه با من ، كه ساير زندانيان از زمان انتقالم از 

 متوجه شده بودند ؛ بناچار بر زبان آورده چنين  " اتاق محصلين"زندان صدارت به 
  : گفت كرد 

خودش . به توخي صاحب ببينيد مارا به اعتقادات اش كار و غرض نيست .. « 
مي داند و اعتقادش كه نماز ميخواند و يا نه مي خواند ؛ اما در وقتي كه  ما همه  

منظورش  روز هاي [ وت مي كنيم  بر روي دهليز نشسته قرآن عظيم الشأن را تال
او زماني كه از ] ختم قران بود كه در يك هفته سه  و يا چهار بار برگزار مي شد 

تشناب به طرف كوته قفلي خود روان مي شود  دست هايش را قسمي پائين مي 
در همين فاصله دور و . گيرد كه چپلك و آفتابه اش  از قران شريف  پائينتر باشد 

 يكبار هم  چپلك و آ فتابه آب خود را از قران شريف بلند نكرده ، اگر ني دراز ؛ حتا
ما كدام حقي بااليش نداريم ؛ مگر تو  امامت كرده اي و دم از اسالم مي زني  آواز 
مره در وقت  اذان  به  آواز خر تشبيه ميكني ، اگر در بيرون از زندان مي بودي من  

  . [*]» ... ات مي گرفتم حكم علماي دين را در مورد اين گپ 
   . به هر رو  ما اين دو مالي جاسوس را در ميان برخي زندانيان افشاء كرديم 

 به شمول باشي ها و معاون  -زماني كه يك تن خادي و يا ساير همكاران خاد 

 
 

 
  اينجانب  در تمام مدت زندان ،  چه در اتاق هاي عمومي ، چه دركوته –[*] 

 قراني كه مردم ما به آن معتقد اند هيچگونه بي حرمتي  نكرده ام قفلي ها ، در برابر
من با آنكه از ناحيه ستون فقرات  در زندان صدمه ديده بودم ، با آنهم در وقت . 

ختم قران  طور خميده راه مي رفتم و چپلك و آفتابه پر آب را بلند تر از كف دهليز 
برابر قرآن خوانان به همين شكل  هاي قرآن نگهداشته ، از  " لير"و پاينتر از 

خميده  عبور مي كردم ، تا توده هاي عوام زنداني تصورنكنند كه من به مقدسات 
  .]  آنها بي احترامي ميكنم 
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 زير فرمان خلقي ها  افشاء مي شدند ، از جانب   در درون اتاق هاي - هاي  شان
ب و شتم بسيار شديد  ولين خلقي زندان به بهانه اي مورد ضرؤقومندان و ساير مس

. بعضاً زندانيان خلقي هم  آنها را مورد لت و كوب قرار مي دادند . قرار مي گرفتند 
 را به بهانه جزائي به كدام اتاق ديگر) ضاربين ( قومنداني زندان رفقاي زنداني خود 

در [ بعضاً زندانيان هم به ضرب و شتم  چنين افراد مي پرداختند . تبديل مي كرد 
عمدتاً به ] .  رابطه باز هم  به موضوعات تا كنون افشاء نشده خواهم پرداخت اين

همين علت ، تعدادي از همكاران بي مقدار و ذليل خاد و جواسيس  خرد و ريزه ؛ 
 همكاري با " كه به اتهام تحويلدار در سفارت امريكا  (حاجي قدوس قادريمثل 

 داماد سياه پوست " از داشتن  محكوم به بيست سال حبس شده و"  CIAسازمان 
  -  مربوط به خاد -كه در بالك  هاي  زندان )   امريكايي اش  به خود  مي باليد "

افشاء  شده  بودند ، براي  اينكه  از ضربات زندانيان و خلقي ها در امان بماند ، براي  
قي و يا يك جوان كه هم اتا. خبركشي مي كرد )  سلطاني  ( " 3بالك "قومندان 

حاضر مي شد براي )  داوطلبانه(كه هميشه )  كريم ( ظاهر بود ، و يا آن پاكستاني 
خادي هاي مخفي و كاركشته به خاطري كه از  . ... !آوردن قره وانه  پائين برود 

  . هويت آنان حريفان خلقي شان آگاه نشوند ، كامالً سري و پوشيده عمل مي كردند 
يوه هاي مختلف به خاد مي رساندند ، از جمله  اينها  راپور هاي خود را با ش

به پايوازان مورد نظر شان مي ) مالقاتي ( راپور هاي خود را در روز هاي پايوازي 
سپردند ، يا توسط سربازان  و يا خرد ضابطاني كه  از نفوذي هاي خاد در وزارت 

 مربوط مي راپور هاي اينها بيشتر جنبه مسلكي داشته.  داخله بودند ؛ مي دادند 
شد به كشف و شناسايي حوزه هاي تنظيم هاي مخالف و مشخصات اشتراك كننده 
گان در آن  حوزه ها و نام هاي آنان ، چگونگي فعاليت شان ، كشف  اسلحه ، رابطه  

 و "  دموكراتيك خلق "بلند پايگان شان با كشور هاي اسالمي ، و يا با اعضاي باند 
  . سياسي نظامي و اطالعاتي بسا مسايل خطير و قابل توجه

 اينها كه در داخل حوزه ها و كميته هاي احزاب و تنظيم هاي مخالف خزيده ، 
و شماري از آنان را شناسايي كرده و به چنگ خاد انداخته بودند ، خود نيز باگرفتار 

و خادي هايي كه عضو آن حزب و يا سازمان .   شده  بودند "زنداني"شدگان گويا 
ما  در داخل زندان ادعاي عضويت قبلي آن حزب و يا سازمان را در خارج  نبودند ؛ ا

ادعا كنندگان بنا بر تائيد اعضاي نفوذي نا شناختة گرفتار شده ، در . زندان داشتند 
در اينجا هم كماكان به الزامات  . حلقات آن حزب و يا سازمان ؛ پذيرفته شده بودند 

 از پيش مي بردند  و " افتخار "طالعاتي شانرا با معينه خود تمكين نموده كار و بار ا
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عوامل رقيب از كار و بار اطالعاتي آنان  چيزي ) به هيچوجه ( مي كوشيدند  
  . نفهمند 
ا ـه گويـه كـان را بر اين پايـغات شـه علني تبليـناخته و نيمـقي هاي ناشـخل

ه  ديگر مسايل حبس تمام زندانيان  تعيين شده و در زندان هاي وزارت داخل« 
 وزارت داخله صرفاً وظيفه نگهداري زندانيان .كشف و كشف بازي از ميان رفته است 

 برخي از زندانيان  . همواره انكشاف مي دادند  ،»را تا وقت آزادي آنها به عهده دارد 
ساده انديش و خوشباور كه تحت تأثير تبليغات  عوام  فريبانه و ميان خالي  اين 

 نظامي را دردرون سلول - ان قرار گرفته بودند ، مطالبي مهم سياسي عوامل در زند
 مي يمي ترين كس خودخود كه آنان را صم ) "هم زنجير"( ها با هم نشينان 

چنين اشخاص به بهانه اي از زندان بيرون . پنداشتند ؛ در ميان مي گذاشتند 
  .كشيده شده در خاد با ددمنشانه ترين شكنجه از ميان مي رفتند 

 ساله  هم 20در بخش هاي بعدي در باره دو زنداني كه پارچه ابالغ حبس 
 تحت فرمان جالد مشهور حنيف " 6بالك"گرفته بودند ، از اتاق جزائي منزل اول 

كه من و شماري از چپي ها در آن اتاق كه لوحه سياه رنگ بدون نوشته و ( شاه  
بيرون ) ه بودند ، زنداني بوديم عنوان را بر باالي دروازه بزرگ آهني آن نصب كرد

      .برده شده  سر به نيست شدند ؛ به طور مشرح خواهم نوشت 
  

 نگي مناسبات  بين  زندانيان  چگو-8

   : ) 25 و 24 (اي ـهه  قفلي ـ كوت     

  
را متقبل نشده وليت اداره زندان بزرگ دايروي تا زماني كه وزارت داخله مسؤ

فلي ها كه چهار نفر در آن زنداني بودند ، دو پايه چپركت  كوته قبود ، خاد در برخي
قسمي كه قبالً هم . دو منزله را گذاشته بود ، حاال از آن چپركت ها اثري نبود 

اغلباً هم اتاقي ها و هم كاسه ها . اشاره شد ، در هر كوته قفلي سه نفر زنداني  بود 
ر يك دسترخوان نشسته در آناني كه به دو. از يك حزب و يا  يك سازمان بودند 

 مي "هم كاسه"ا مي خوردند  زندانيان آنان را يك كاسه دست دراز نموده  غذ
  . را در مورد آنها به كار مي بردند  " انديوالي"گفتند و  رفقاي ساما واژه 

رفيق رحماني  با . در كوته قفلي آخري ، ظاهر و دو نفر ديگر  انديوالي داشتند 
اين دو از انديوالي با  . انديوالي داشت )  كوهدامن ( "كو ده"آن جوان باشنده 

مشكلي بين شان  در زيست باهمي در درون تنگناي  يك . همديگر خوش بودند 
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آنها يكي و يا دو هفته . و اگر داشت ما متوجه آن نشده بوديم . سلول وجود نداشت 
خود را از وي جدا بعداً هردويشان دسترخوان . با داكتر احمد علي همكاسه بودند 

 داكتر احمد علي ": هم اتاقي رحماني صاحب در اين مورد چنين گفت . كردند 
زماني كه از تشناب مي آيد دستش را نمي شويد و مستقيماً باالي دسترخوان مي 

رحماني صاحب بار بار اين موضوع را برايش گوشزد كرد كه دستش را . نشيند 
از همين سبب ما دسترخوان خود . و قبول نكرد درهنگام نان خوردن بشويد ؛ مگر ا

من از خالل صحبت هاي بعدي اين محصل جوان چنين . "... را از وي جدا كرديم 
استنباط كردم كه رحماني صاحب  دست ناشستن را بهانه گرفته دسترخوانش را از 

" وي جدا كرد ، تا ساير زندانيان متوجه شوند كه آنها كدام نسبت سياسي باين 

  .  ندارند "يكاري  تسليم شده پ

هر دوي ما با رفيق . من و سر معلم صاحب قادر خان در يك اتاق بوديم 
رحماني و جوان محصل سالم عليك و  صحبت داشتيم ، ؛ مگر  با داكتر احمد علي 

  .؛ گپ و سخني نداشتيم 
خل  در دا شانرا براي اينكه زود فاسد نشودزندانيان تمام سلول ها مواد خوراكه

 مي  قرار داشت ،هايشان دروازه آهني سلول پهلوي كهسطل هاي پالستيكي 
دروازه آهني سلول ها كه به طرف  خارج از اتاق باز مي شد ، زندانيان . گذاشتند 

پله دروازه  بر روي پنجره آهني اتاق طوري قرار گرفته بود كه . آنرا دور داده  بودند 
نيان اجازه نداشتند  دروازه زندا. روازه ندارند از دور فكر مي شد  كوته قفلي ها د

شماري از هم اتاقي ها ، بكس هاي كوچك حلبي .  هاي خود  را بسته نمايند سلول
  .  سلول بر روي كف اتاق  سر به سر  گذاشته بودند ةخود را در پشت درواز

ش مواد غذايي خريده شده خود را جدا از مواد غذايي  رحماني صاحب و انديوال
داكتر احمد علي غذايش را مي پخت و آنرا . داكتر احمد علي  نگهداري مي كردند 

گاهگاهي صداي گفت و شنيد از داخل سلول آنها بلند . به تنهايي صرف مي كرد 
. با آنكه مي كوشيدند  سر و صدا بلند نشود ؛ مگر اين كار دشوار بود . مي شد 

نظافت از جانب داكتر احمد علي در ظاهراً مشكل شان بيشتر به خاطر عدم رعايت 
رفيق رحماني و دوستش پاكي و سترگي درون سلول و نزديك . داخل سلول  بود 

 آن را رعايت مي كردند ؛ در حاليكه داكتر احمد علي اين مسئله را جدي ةدرواز
داليل اش در زمينه  . نمي گرفت و به خواست هم اتاقي هايش وقعي نمي گذاشت 

 داكترم ، من ميدانم كه مكروب چيست ، اگر شما اينرا بدانيد كه در  من": اين بود 
   . "! چقدرزياد است ؛ ديوانه مي شويد ... زندان مكروب و
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روزي از رحماني صاحب به نسبت سر و صدايي كه از داخل اتاق آنها بلند شده 
 ":  وي شكايت كنان چنين گفت " در اتاق تان  چه گپ شده ؟ ": بود ، پرسيدم 

داكتر لباس ها و زير جامه هاي چركين و عرق بوي خود را در زير توشك خود مي 
ماند هر چه برايش مي گوئيم كه زود زود آنرا بشويد كه بويش در داخل اتاق نپيچد 

    ."... ، بي اعتنايي نشان ميدهد 
رفيق رحماني كه طبع .  گاهگاهي هم سر وصدا ، رنگي ديگر به خود مي گرفت 

د و انساني است كه با نرمش و لطف خوش با ديگران برخورد مي نمايد ، آرام دار
يك روز ، وقتي كه  زندانيان به داخل مثلث براي تفريح و هواخوري رفته بودند ، 

طوري كه از . سر وصدايش بلند و بلندتر شده رفت . ُخـلق اش بسيار تنگ شده بود 
  : سلول برآمده با ناراحتي گفت 

يك دانه بادنجان رومي چيست كه تو آنرا  خپ و  و كچالو ،  يك دانه پياز"
صاف و ساده اينكار دزدي . چپ از سطل ما مي برداري  و نوش جان مي كني 

به من بگو  كه به كچالو و پياز و يا هر چيزي كه ضرورت داري  از كانتين . است 
    ".... تو اصالً يك داكتر هستي و . اين كار زشت است . برايت بخرم 

وي كه بعضاً با زبان طنز و كنايه دوستان و هم سلولي هايش را مصروف مي 
ساخت  و از گفت و گو وخشونت  خوشش نمي آيد ، جمالت طنز گونه اي را به 

  ... .  به داكتر احمد علي تحويل داد "كارناشايست" خاطر اين 
   :  زماني كه من ، رفيق رحماني را به  آرامش دعوت  كردم ، چنين گفت

چند دفعه است كه او اين كار .  اين بار اول نيست !  توخي صاحب ببين "
باالي يكي دو . ما فكر ميكرديم كه اخواني ها اينكار مي كنند . زشت را مي كند 

مي خواستيم موضوع دزدي مواد خوراكه را با كالن كارهاي . تاي آنها شك كرديم 
بعداً متوجه شديم كه داكتر در  . اخواني در ميان  بگذاريم ؛ مگر منصرف شديم

وقت تفريح كه ما همه در داخل مثلث  مي رفتيم ويا براي آوردن آب  در داخل 
مثلث  انتظار مي كشيديم ، پياز و كچالو ما را  بدون اجازه مي گرفت و شير غلت 

   . "! فكر مي كرد  ما چيزي نمي فهميم . خوده مي زد 
   حينكه داكتر احمد علي را -مد در دهليز  در جريان رفت و آ-در همان روز 

ديدم ،  وي متوجه شد كه مستقيماً به طرف چشمان اش نگاه مي كنم ، مانند 
گنهگاري كه مي خواهد با مظلوم نمايي  احساس ترحم طرف مقابل را  برانگيزد كه 
در قضيه طرف وي را بگيرد و يا حد اقل بي طرفي اختيار نمايد ، به مجردي كه 
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نامبرده سر صحبت را با . من هم جواب سالم اش را دادم . كم شد ، سالم داد نزدي
  : من باز نموده با چهره حق بجانب و ترحم بر انگيز چنين گفت 

.  ديدي توخي صاحب  كه رحماني  به خاطر يك دانه كچالو چه گپ ها زد "
ياز شان را پياز و كچالو و تركاري من  تمام شده بود ، پيش خود گفتم يك دانه پ

مي گيرم بعداً كه كانتين بازشد  تركاري را از آنجا خريده پياز را سرجايش مي 
در يك دانه پياز لعنت ، پياز چيست كه اي ، ايقدر بي آبگي ره ـبر پ. گذارم 

   " ...انداخت 
تا اكنون  در خاطرم  .  "...بر پدر يك دانه پياز لعنت " : بخصوص ،كلمات وي 

به هر رو ، چند جملة تشريفاتي باهم . وجب خنده ام مي شود خطور مي كند و م
اين واقعه ظاهراً خنده بر انگيز سبب شد كه وي سكوت را شكسته . تعارف كرديم 

وي هم از شنيدن . جريان را به سرمعلم صاحب گفتم . با من سرصحبت را باز نمايد 
 پياز دزدي هم  اِي خدا زده گك حالي گپ اش به": آن خنديد و با تعجب گفت 

 قادرخان گاهگاهي  وي را به همين شكل ياد مي كرد سرمعلم صاحب . "... كشيده 
؛ مگر زماني كه بحث روي مسايل سياسي داغ مي شد از  وي  به حيث يك خاين  

  .به سازمان و خاين به جنبش انقالبي كشور نام مي برد 
نمي توانستم اين عمل من .   عمل داكتر احمد علي برايم سوال بر انگيز بود 

ين بيايد كه كلچه پيازي را او نمي توانست تا اين حد پائ. مكرر وي را دزدي بخوانم 
 جفسر پول كافي  برايم مي آورد ؛ اما من آنرا نمي ":   بنا بر گفته خودش .بدزد 
اگر پول هم نمي داشت  . "برايش مي گويم كه در زندان پول ضرورت ندارم . گيرم 

به هر رو ، مدتي نگذشته بود كه اين .  چنين عمل مبادرت نمي ورزيد ، شايد به
  .سوال برايم حل شد كه بعداً به آن خواهم پرداخت  

 " 1بالك"به  ) 1360  اسد سال 15به تاريخ  ( زماني كه مرا با شش تن ديگر  
سمت غربي منزل سوم اتاق آخري دست چپ كه دريچه گك هاي آفتاب رخ اشرا 

ه بودند كه  ذره اي روشني به درون اتاق راه نيابد ؛ طور جزائي منتقل مسدود كرد
 روز ، هر هفت ما را در اتاق هاي منزل دوم آن سمت تقسيم 45و بعد از . كردند 

در آن . نخستين باري بود كه در تشناب آنجا داكتر احمد علي را ديدم .  نمودند 
. ورد وي چيز هاي مي گفتند روز ها شماري از چپي ها ؛ حتا چپ نما ها در م

بعضي ها وي را عامل اصلي ضربه خوردن  . برخي وي را مشكوك مي خواندند 
 "رفقاي سازمان پيكار مي پنداشتند ؛ تعدادي هم از اين گپ ها پا فراتر نهاده كلمه 

  همچنان ساير -داكتر احمد علي در آنجا .  را در مورد وي بكار مي بردند " ...
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جز ، برخي .  حال تجريد آميخته با نوع هراس و تحقير به سر مي برد  در-بالك ها 
از عوامل شناخته شده دولت ، تسليمي ها ، باشي ها ، عده اي همكار شناخته شده  
اطالعات و شماري از زندانيان بي تفاوت و از لحاظ سياسي  پسيف كه با وي نشست 

م طيف هاي راست ، دموكرات  به شمول تما -و برخاست داشتند ، ساير زندانيان 
. كمتر چپ انقالبي با وي  سالم و عليك  داشت .   از وي دوري مي كردند -... ها و 

 با يك تن از همدوسيه هاي " 1 بالك"يكي از روز ها در داخل دهليزك تشناب
آن همدوسيه سازماني ما به مجردي كه چشمش به داكتر . سازماني ام بر خوردم 

  از چشم هايش  ": ويش را به طرف  من  دور داده  چنين گفت احمد علي افتاد ر
داكتر احمد علي اين جمله را با آن كه به آهستگي  . "است   ...  معلوم ميشه كه 

را به دل گرفت و فغان ) يعني من ( و كينه گوينده و شنوندة آن . گفته شد ، شنيد 
. حظه خود داري  نمود دل پر كينه اش را سركوب نموده از واكنش آني در آن ل

 ماه گذشته  به اضافه گپ ها ، كنايه ها و تحقير هاي 18سنگيني اين گپ در مدت 
ساير زندانيان كه در طي اين مدت شنيده بود ، درياي درون جوش روان به ظاهر 

وي عادت داشت در برابر واكنش افراد عكس . آرام وي را پرجوشتر ساخته بود 
طور معروف خشمش را فرو مي خورد و آنرا . ان نمي داد العمل آني و بيدرنگ  نش

مهار مي كرد ، تا طرف مقابل فكر نمايد كه  حرف و سخن وي  را نشينده و يا آنرا 
بعداً كه طرف مقابل را باين شگرد اغفال مي نمود ، با . بي اهميت تلقي نموده است 

ل خونسردي مازيركي و هوشياري مختص به خودش توطئه و دسيسه اي را  در ك
 و طرف را در چنبر شيطاني دسيسه خبيثه اش طوري بر ضد وي تدارك مي ديد

 "اصل از به اصطالح در.  نبود قرار مي داد كه برآمدن از آن به سادگي ميسر
 مواد خوراكه دو نفر هم اتاقي ، عمدتاً سه هدف را مطمح  نظر قرار داده "دزديدن 

متوجه نمي شدند كه وي مواد خوراكه آنها را   اگر رحماني و آن همكاسه اش ،بود 
 ، محرزاً داكتر احمد علي بگونه اي سرقت آن  را به دشمن "مي دزدد"در خفاء 

و يا  شخص )  عضو رهبري سازمان پيكار( درجه يك اش سرمعلم صاحب قادر خان 
من ؛ و يا آن كار خنده بر انگيزش را به مامور جبار مليشه و رفيق هايش ؛ و يا 
لومپن هاي اخواني نسبت مي داد ، تا  از برخورد هر دو هم اتاقي اش ، كه از آنان 

 با سرمعلم صاحب ، و يا با من ، و يا با دو بخش زندانيان -دل خوشي نداشت 
و از ديد رواني هم بتواند مرهمي بر زخم .   به هدف نا انساني اش برسد - اخواني 

از اين و آن در زندان و ( دل گرفته اش هاي چركين روحي ، ناشي از كينه هاي ب
عقده هاي گنديدة  ناشي از تحقير هاي نژادي و مذهبي در طول سالهاي  كودكي و 
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در رابطه با دسيسه هاي بسيار . اين بود يكي از توطئه هايش . بنهد ) نو جواني اش 
  .  زيركانه بعدي وي باز هم خواهم نوشت  

  

   ي زندان سخني در باره رهبران -  9

  ت ؛ـان ملـزب افغـده حـش        

  
-16هيچ يك از اعضاي حزب افغان ملت را تا زمان انتقال ما به كوته قفلي هاي 

زماني كه آنها براي مصاحبه در ( ؛ مگر در ساير بالك ها  ، از نزديك نديده بودم 20
 هب در نخستين روز جا. چند تن شان را ديده بودم ) تلويزيون  ظاهر مي  شدند 

جايي  زندانيان ، زماني كه از كوته قفلي هاي آنها ديدن كردم ، يك تن از آنها ها  
مدتي باهم صحبت . سالم داد و مرا دعوت به نشستن به داخل كوته قفلي نمود 

 ، دگروال عزيز احمد  و رستم خان و عزيزاله څرکدرجمع شان  داكتر . نموديم 
در اين كوته قفلي ها نگذشته بود كه چند روز از زندگي . نظر هم ديده مي شد 

متوجه شدم افغان ملتي ها  تمايل به صحبت با چپ انقالبي بيشتر دارند ، تا عناصر 
كمتر كسي با آنها صحبت . آنان در زندان بكلي تجريد شده بودند ... . اخوان مكتبي 

نگي و اگر احياناً فردي با آنها گپ مي زد ، علت آنرا اطالع از چگو. مي نمود 
كه در آن از تمام گذشته [ گرفتاري و متن سند تسليمي آنها وانمود مي كرد 

سياسي خود به شدت انتقاد كرده ، و سازمانشان را منحل اعالم داشتند ، و تعهد 
سپردندكه هم در زندان  و بعد از آزادي از زندان با قواي  دوست اتحاد  شوروي  و 

  .  ] مي نمايند جمهوري دموكراتيك افغانستان  همكاري
      از تاريخ گرفتاري  اعضاي مركزي حزب افغان ملت ، تا يك سال قبل از 
آزادي ؛ يعني در مدت چهار يا پنج سال چندين بار، عده اي از سرشناس ترين 

را ...  ، پتمن و څرکاعضاي افغان ملت ؛ مانند عبدالحميد يقين يوسف زي ، داكتر 
تا حزب خود و خط مشي آن را به نقد . آوردند براي مصاحبه به تلويزيون مي 

بكشند و  قواي اشغالگر  و مزدوران خلقي و پرچمي آن را به  ستايش بگيرند و آنان 
  .را نماينده واقعي مردم افغانستان  بخوانند 

بعد از )  آن جمعي كه دايماً مصاحبه تلويزيوني مي كردند ( افغان ملتي ها 
و خط مشي خود انتقاد مي كردند  و تجاوز ارتش شوروي   اينكه در تلويزيون از خود

 " كمك انتر ناسيوناليستي كشور دوست اتحاد شوروي"به افغانستان را بي شرمانه
 در تمام سلول هاي زندان  با واكنش طيف هاي مختلف  زندانيان ؛مي خواندند 

                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

64 

 به احزاب اسالمي ، بخصوص خادي هاي نفوذي در ميان آنها. مواجه مي شدند 
اينها از معاشرت با طيف . اشكال مختلف اعضاي افغان ملت را اذيت مي كردند 

هايي از زندانيان ، تاجايي كه برايشان مقدور  بود ، بگونه اي دوري مي كردند ؛ زيرا  
در . به درستي  آگاه بودند كه نتايج معاشرت با زنداينان  به نفع آنان پايان نمي يابد 

و چيزي براي گفتن و تبرئه خود .  زندانيان خجل و پرموچ  بودند واقع اينها در برابر
 و كنايه اذيت "كتره" نداشتند ؛ حتا جنايتكاران قواي مليشه هم  آنها را با گفتن 

  .مي كردند 
 خاد ،  هر زماني كه براي مصاحبه تلويزيوني  رهبران آنها را  از درون سلول 

قل مي نمود ، شمار زيادي از زندانيان از هايشان  احضار مي كرد ،  و به خاد منت
 طوري كه ساير اعضاي افغان ملت سخن آنان را -طيف هاي مختلف با آواز بلند 

  :    چنين مي گفتند - شنيده بتوانند 
 "  يار قديم و اسپ زين گده  "همو گپ كالن ها صحيح اس  كه گفته اند «  

  .» ار ميشه  حالي هر وقتي كه نجيب بخواهد هر كدام شانرا سو
 رکڅ در جريان گفت و گوي تلويزيوني خادي مصاحبه كننده ، بيشتر روي 

 سخن " مزاياي كمك هاي اتحاد شوروي"تمركز مي كرد ، زيرا كه وي در مورد 
زندانيان درون سلول ها  كلمات و جمالت ركيك نثار وي مي . سرائي مي كرد 

زماني كه آنها را  از خاد دوباره به . نم كردند كه  بازتاب آنرا در اين جا الزم نمي دا
زندانيان  باز هم با  خنده و تمسخر و كلمات . زندان پلچرخي  منتقل مي كردند 

مصاحبه كننده ها به مجردي كه به . زشت و بد و بيراه از آنان پذيرائي  مي كردند 
گري يكي ، دي.  سلول  داخل مي شدند با يكديگر گفت و گو و مشاجره مي كردند 

 خط تسليمي  خوانده با همديگر به جنگ و جدل مي پرداختند ؛ چنانچه لؤورا مس
من يك بار از سه متري ناظر برخورد فزيكي چهار تن آنها  درداخل قفس طبقه 

  . چهارم زون بودم  
 نظامي څارنوالعضو ( شماري از اعضاي افغان ملت ؛ مانند دگروال سيد جعفر 

 مي گفتند ، جنرال يا دگروال محمد "پاچا صاحب"وزارت دفاع ملي كه وي را 
رستم رئيس ديوان جزائي رياست محاكمات وزارت دفاع ملي و عضو شوراي عالي 
حزب و دگرمن عزيز اله نظر عضو مديريت عمومي تخنيكي رياست انجنيري وزارت 
 دفاع ملي ،  از اينكه پاي سند خيانت امضاء كرده بودند  در گفت و گو با برخي از

  مي كردند  و "  ندامت" ، ابراز) نه ساير زندانيان ( افراد منسوب به چپ انقالبي 
برادران حزبي شان را كه متن سند تسليمي را به مثابه يك سند تاريخي باز 
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شناخت تجاوز به افغانستان و تعيين  و قطب بندي نيرو هاي متخاصم  تبليغ مي 
رغيب به امضاء كردن پاي آن سند كردند و ساير اعضاي آن حزب را تشويق و ت

  .  مي كردند "  نفرين" خيانت ملي نموده بودند ؛
 كه من با هم اتاقي دورة زندان آقاي دگرمن 1388در صحبت تيلفوني ماه اسد 

داشتم  ، از وي خواستم در صورت امكان در مورد  سند تسليمي )  نظر ( عزيزاله 
 مربوط به افغان ملت در خاطرات رهبران حزب شان بنويسد ،  تا آنرا دربخش

نامبرده با بسيار مهرباني ابراز داشت كه به زودي . زندان، جلد سوم بازتاب دهم 
 يديـ خورش1388 اسد سال (مؤرخة سر انجام موصوف نوشت. اينكار را خواهد كرد 

سف كه در با تأ. ـتاد م فرسـه به آدرسـ صفح22  را در خود ) 25/8/2009ق ـمطاب
اعالميه " ته در باره متن مندرجه سند تسليمي چيزي نوشته نشده ؛ جز اين نوش

  " . .... منتشره مؤرخ 

 دولت سند تسليمي رهبران افغان ملت را چاپ 1363 در ماه اسد و يا سنبله
كرد و بر روي  ديوار هاي دهليز ها و سلول هاي زندان پلچرخي نصب كرد ، تا 

ن ملت در اين سند ، انحالل حزب  افغان ملت جايي كه به خاطردارم  رهبران  افغا
و از جريان فكري و خط مشي خود انتقاد نموده ، همكاري . را رسماً اعالم داشتند 

شانرا با حزب وطن فروشان خلق و پرچم  اعالم داشتند ، و از مردم تقاضا نمودند تا 
 كمك هاي "اينها . با دولت انقالبي همكاري نموده دست از سالح و جنگ بردارند 

  ... .    را مورد تأئيد قرار دادند و"بي غرضانه و دوستانه كشور دوست اتحاد شوروي
و حال قسمتي از  نوشته  ارسالي آقاي عزيز اله نظر يك تن از اعضاي رهبري 

  :افغان ملت را در زير نقل مي نمايم 
اعضاي شوراي  عالي و نظامي به شمول قاري محمد برات و محترم  «   -*

هجري شمسي  گرفتار شده بودند به 1361 دلو 28 / 27جليل سرتور كه به تاريخ 
در جريان تحقيق  در خاد ... . خاد شش درك تحت نظارت شديد  قرار داده شدند 

داكتر . شش درك قراريكه بعداً اطالع يافتيم با يك تعداد اعضاي رهبري افغان ملت 
  بود مالقات نموده بود  اين "خاد"نجيب كه در آن زمان رئيس  امنيت دولتي  

  .مالقات چند مرتبه صورت گرفته بود  اشخاص مذكور عبارت بودند از 
  "يوسف زی " يقين "  عبدالحميد -1

  " رکڅ "عبدالرحمن  -2
  "نواريي ش" داكتر منير -3
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صديق پتمن اكنون با دولت كرزي همكاري نموده [ " پتمن "محمد صديق  -4
اش از شروع كار كرزي ) افغان ملت (  باشد حداد و حزب معين وزارت معارف مي

   ]در پهلوي وي قرار گرفته اند 
  . دگر من  رياست زرهدار و موتر دار " شينواري"محمد صابر -5

سوال در اينجاست كه چرا با تمام اعضاي رهبري  مالقات صورت نگرفت  و 
 " و خواست هاي . امنيت ملي مالقات و مذاكره شد صرف با چند نفر مورد نظر

نا گفته نبايد گذاشت ...  با آنها در ميان گذاشته شده بود " حزب دموكراتيك خلق
 از طرف رکڅعبدالرحمن ) يك هفته قبل ( كه قبل از گرفتاري اعضاي رهبري  

و بعداً رها شده .  ساعت تحت نظارت قرار گرفته بود 48منسوبين خاد براي مدت 
در حاليكه . مذاكرات  نقش اول را بازي مي كرد و شخص موصوف در همه . بود 

چنانچه .  آمر مالي حزب رکڅعبدالحميد يقين  منشي حزب در كابل بود و آقاي 
در مالقات هاي بعدي هم  چند مرتبه به وزارت امنيت ملي  خواسته شد و از زندان 

عقوبي  ي] فاروق[ پلچرخي به آنجا برده شد  و همراي وزير امنيت ملي  فقير محمد 
  ياد آور شد  براي همه اعضاي رکڅاز مالقات متذكره  مرحوم . مالقات نمود 

ولي آنچه موضوع اصلي مذاكرات بود  براي ما  واضح نشد و اينكه چرا آقاي . رهبري 
قراريكه آقاي .  سوال بر انگيز است .  به وزارت امنيت ملي  دعوت مي شد رکڅ
القات همراي وزير امنيت  كه شخص  براي من و رستم خان گفت  در مرکڅ

ديگري نبود دعوت بسيار مجلل و غذاي گوناگون بود و من همه شما را به ياد آوردم  
  .كه اي كاش در خوردن غذا همراي من مي بودند 

 موجب پسند اداره خاد  با داكتر نجيب راحل اولي كه مذاكرات با چند نفردر م
 رستم خان  به اعضاي تحقيق گفته بود  محترم  دگروال صاحب. صورت گرفته بود 

اگر مذاكره مي كنيد  با همه اعضا بصورت مجموعي مذاكره كنيد  ولي اشخاص 
مربوطه در جواب گفته بودند  كه ما مطمئن نيستيم  كه آنچه ما ترتيب داده ايم  

  .سرنگون نشود و نتيجه معكوس دهد  لذا با همه مذاكره نمي كنيم 
.  با همه اعضاي رهبري  براي دولت سودي نداشت مذاكرهموضوع واضح بود كه 

در رهبري قرار داشتند كه توافقات و تسليمي با حزب خاين و ] اي[ زيرا عده 
جنايت كار و وطن فروش را  جداً مردود مي شمردند چنانچه تا آخرين مرحله 

 مقاصد پروسه مذاكرات كه در مراحل اخير قبل از رهائي از زندان انجام شد  تسليم
و نگذاشتند  غالمان روس به مقاصد معين و مشخص . خاينانه حزب حاكم نشدند 

  .  خود برسند
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در مذاكراتي كه با چند نفر كه قبالً از ايشان نام بردم  در خاد شش درك 
صورت گرفته بود  و باقي اعضا از آن بي اطالع بودند  موضوع انحالل حزب مطرح 

 گرديد  و اعضاي صادق و 1362 تلويزيوني برج ثور شده بود كه  منجر به اعالميه
متعهد  در شوراي نظامي و شوراي عالي  در برابر عمل انجام شده قرار گرفتند كه 

اعالميه مذكور را  من در ساعت  دونيم شب در . نمي توانستند از آن دوري گزينند 
 از خاديست يك اطاق مربوط  مستنطقين  در حاليكه مدير تحقيق و چند نفر ديگر 

در حاليكه  انزجارشديد در خود . مي كردند ] تهديد[ها موجود بودند  و تحديد
احساس مي كردم  و وقت كافي براي مطالعه اعالميه  مذكور  به من ندادند  و من 

حال كه  سه دهه از خط تسليمي [ آخرين شخصي بودم كه  در آن امضا كردم 
 توافقات و "ه نظر ، آن سند تسليمي را حزب افغان ملت سپري شده  آقاي عزيزال

 حزب خاين و جنايت كار و وطن " مي نامد و حزب خلق و پرچم را "تسليمي 
وي در آن زمان به درستي مي دانست ؛ هرگاه پاي سند .  مي نويسد "فروش 

به همين سبب آن . خاينانة تسليمي حزب اش امضاء نكند ؛ حتماً  اعدام مي شود 
و امضاي من در آخرين قسمت  ورقه ]   توخي - ا امضاء نمود سند خيانت ملي ر

مذكور موجود است  و همه اعضاي شوراي نظامي  و شوراي عالي قبل از من  آنرا 
و آنرا خالف آمال و آرزو هاي ملي و مبارزه  . امضا كرده بودند كه از آن نفرت دارم 

تقادات مذهبي  و مبارزه شايان تذكر است  كه نظر به اع. بر حق ميهن خود ميدانم 
صادقانه خويش  راه شهادت  را ترجيح ميدادم  تا امضاي چنين اعالميه كه آرزوي 

كه عده زيادي از برادران ما عين  . باند  خلق و پرچم را بر آورده مي ساخت 
احساس را داشتند  و امضاي  اعالميه مذكور را خالف آمال و  آرزوي خود مي 

  ؟؟  !! » . دانستند 
يعني [ ولي آنچه موجب افتخار ما است  كه در اولين سطر اعالميه ...  « -*

ما اعتراف ميكنيم  كه تا مذكور تحرير شده  بود كه  ]   توخي - سند تسليمي 
  وده ايمـتان فعالـيت نمـوكـراتيك خلـق افغانسـلحـظه  گرفتاري بر ضـد حزب دم

  ؟؟ !!»  
بود كلماتي بود كه از طرف خود اعضاي آنچه بعد از سطر اول نوشته شده « -*

  ؛ » خاد تحرير شده بود 
گرچه عبدالحميد يقين  از گماشتگان دولت نبود ولي شايد با استفاده ...  «  -*

از فشار  و كدام نقطه ضعيفي كه داشتند مجبور به همكاري شد و يا علت ديگر بوده 
  » . باشد 
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ياست  عبدالوهاب پنجشيري  محكمه تحت ر1362در برج قوس  سال...  « -*
قانون جزاي حكومت به اصطالح  )  2009/ 8/ 25به همين تاريخ (كه فعالً در كابل 

 دولت دست " حكومت به اصطالح اسالمي "مرام نويسنده  از[ اسالمي افغانستان  
نشانده امپرياليزم جنايتكار و غارتگر امريكا در كابل مي باشد كه آقاي نظر فقط و 

د از كار هاي نادرست كرزي و نشان دادن راه درست به منسوبين آن فقط به نق
را مي سازد و منصب و مقام دارد  داير و ]  توخي  - بسنده مي نمايد نه بيشتر از آن 

 سال حبس و اعضاي  شوراي عالي به 20 بيست، 20ه همه اعضاي شوراي نظامي ب
  ؛  »  سال حبس محكوم شدند  15 – پانزده 15

ني كه موضوع از كسانيكه  در اعالميه مذكور نقش اساسي داشتند  و زما «  -*
طرز ديد و جواب   مذاكرات را رئيس خاد داكتر نجيب انجام داده بودند سوال شد

   :آنها به شرح ذيل بود
 امضا شده است  از ]تهديد [ ن  در زندان و تحت فشار  و تحديدو اعالميه چ-1

  . اعتبار قانوني ندارد هنگاه حقوق بين المللي  هيچ گون
 چون رهبري حزب در پاكستان قرار دارد  به هيچ صورت حزب منحل -2

  .)چنانچه نشد ( نميشود 
 موضوع تكتيكي بوده و براي اينكه در آينده  اعضاي حزب به مبارزه دوام -3

. !! دهند  و از اعدام شان  جلوگيري شود و بدون موجب بدست دشمن از بين نروند 
  "سازمان پيكار براي نجات افغانستان" كه تسليم طلبان "تئوري حفظ بقاء"! [ ؟؟ 

  ] توخي –هم بر مبناي آن  زنده ماندند 
وقتي انسان بدست دشمن اسير مي شود مكلفيت هاي آن در برابر  -4

هموطنانش فرق ميكند ونمي  تواند آنچه در شرايط  داشتن آزادي انجام ميدهد 
  !؟ ! »  . انجام دهد 

كه تحمل شنيدن ) دگرمن صاحب عزيز اله نظر (اين همبند سابق افغان ملتي  
نقد از اسالم عزيزش را ندارد و در برابر آن واكنش آني و احساساتي نشان مي دهد ؛ 
مگر مطابق به روحيه نظامي گري به خود منحيث يك مسلمان حق  مي دهد كه 

م و دولت انقالبي توده هاي در متن نوشته ارسالي اش عنواني اين قلم ، كمونيز
  :مردم تحت رهبري لنين و استالين را  اين چنين به نقد بكشد 

كار  بجايي رسيد كه از بركت خون پاك شهيدان ] باالخره [ و بالخره .. «  
وطن عزم راسخ ملت قهرمان و شهيد پرور  و اعتقاد راسخ به  دين مقدس اسالم  ما 

] ايدئولوژي [ن حكمروائي ميكرد و ايدلوژي روسيه شوروي  كه در ثلث كره زمي
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 سال و با جبر و فشار باالي مردم مظلوم  كشور هاي  آسياي 75كمونيزم را كه 
بر آن خط بطالن ... گورباچف و...آنچنان از هم پاشيد كه . ميانه تطبيق نموده بود 

  ! ؟؟ !! » . كشيدند 
رزات برادران مجاهد  صفحه يي اش از مبا22آقاي عزيز اله نظر، در نوشته 

 هم از مبارزات  چپ -  حتا در دو يا سه كلمه - مسلمان ياد كرده  ؛ مگر يكبار
موصوف ( در زندان و خارج از آن  ذكري به ميان نياورده است  ) شعله اي ( انقالبي 

بعد از صحبت تيلفون سر انجام از اين كمبود در متن نامه اش انتقاد كرده معذرت 
  ) .خواست 
 جلد اول  225 و 224متن صفحات ) نظر(ي كه همبند دورة زندان عزيزاله زمان

از آنجايي كه دفاع از ايدئولوژي ، بخش جدايي ناپذيري    «  { " خاطرات زندان "
باورمند به امر ( دفاع از آزادي كشور و نواميس ملي است ، هر گاه يك عنصر مبارز 

 ديگري كه باشد  مكتبييا بوديزم و يا هركمونيسم و يا دموكراتيزم  و يا هندويزم و 
در برابر دشمن طبقاتي  يا دشمن متجاوز  خارجي  به دفاع از كشور و خلق هاي ) 

آن بر مي خيزد ؛ او هر گاهي كه در دام دشمن گير مي كند ؛ و در زير شكنجه 
رين نياز هاي   تكه هدف از آن ، حمله به  حساسترين و ضروري( هاي دشمن 

وي كه ي ؛ يعني احساس تعلق  اش به نوع بشر طور اعم و به گروه سياسي انساني و
به باور هاي خود پشت ) ن  تعهدات و پيوند هايي دارد ، طور اخص، مي باشد ابد

 ايدئولوژيك آنان -مي نمايد ؛ و با جمع و گروه اي كه تفكرات و باور هاي سياسي
ت بوده ، قطع  هر گونه باوي در يك بستر پر جوش و خروش مبارزاتي در حرك

پيوند مي نمايند ؛ و گذشته مبارزاتي خويش را از درون هويت  شكل گرفته انقالبي 
خود بيرون مي آورد ؛ و در امر پاك سازي اين گذشته ونفي هرگونه  پيوند بعدي با 

نه مبادرت مي ورزد ؛ و هاگروه و سازماني كه قبالً به عضويتش مباهات ميكرد ، آگا
اه دشمن ، از تريبون  هاي وي ، سازمان  خود و رهبر آنرا ، راه و رسم طبق دلخو

مبارزين گذشته را  زير پا  مي گذارد ؛ ة مبارزه  خود و سنت هاي  نيك و پسنديد
:  ؛ مانند همه و همه  را يكدم و در يك شب با ساطور نقد شقه شقه مي كند 

 چپ انقالبي و ازحزب  افغان  ازطيفي هايشانكو ساير همپال اكبري ، معلم حفيظ ،
رهبر حزب عبدالحميد يقين ، و از كادر هاي برجسته آن ) سوسيال دموكرات(ملت 
در پيشگاه سوسيال امپرياليزم روس و مزدوران آن ، ،  ، صابر و ديگرانڅرک داكتر

دولت پوشالي   نه يك بار ؛ بلكه بار ها در تلويزيون ومي زندزانوي تسليم بر زمين 
مي  خط مشي حزب خود و ضديت با تجاوز ارتش شورويبيشرمانه از بسيار به نقد 
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 در رابطه با آناني كه به   را}»  خود ابراز ندامت نمودند  ةپردازد و از كرده و ناكرد
 نوشته ارسالي اش  22 و 21در صفحات   مطالعه نمود ؛- دشمن تسليم شدند 

  : داد  واكنش نشان - مهربانانه و محترمانه - بدينگونه 
قابل ذكر است كه قضاوت در باره مسايل سياسي و عملكرد افراد در تحت  «  

نبايد بصورت سطحي بر روي چند جمله و شرايط دشوار و استبدادي و ظالمانه 
ت اگر عادالنه نيس كه در شرايط انقياد صورت گرفته است صورت گيرد  و كلمات

يكه از همه امتيازات خويش گشتند  و مبارزات  صادقانه افراد  و وطن دوستان و آنان
فاميل هاي بيچاره و بي كس خود را  در پناه  خداوند ج گذاشتند  و جام شهادت 
نوشيدند و يا در پشت ميله هاي زندان  در تحت شرايط گرمي و سردي  شديد 
تشنگي و گرسنگي ، كوته قلفي هاي گوناگون ، لت و كوب اعضاي خاد ،  توهين و 

ل زندان و  هزاران ظلم و استبداد را قبول كردند و مسؤوم  اعضاي تحقير و دشنا
سالها در كنج زندان  نشستند و روز هاي طوالني و  شب هاي ظلماني را گذشتاندند  
فراموش كنيم و اشخاص صادق را كه قرباني عملكرد چند نفر گماشته حكومت 

  ]استتكيه از توخي [»  . كمونيستي شده اند بباد انتقاد  گيريم
 زندان  كه شخصي است خوش معاشرت ، 1363 و 1362همبند سال هاي 

  :مؤدب ؛ در اخير نوشته اش عالوه نموده است 
از شما دوست گرامي كه در ... برادر محترم من به همين قدر اكتفا كردم ...  « 

نموده  ] "خاطرات زندان"يعني انتشار [ راه آگاهي هموطنان ما اقدام به كار نيكي 
د ابراز امتنان و سپاس ميكنم و براي شما در بسر رسانيدن  كار نيك و بارزش تان  اي

  » ...  توفيق ميخواهم  
      » " نظر "با عرض حرمت  دگرمن متقاعد الحاج عزيزاله «        
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  :جفسر دست دراز داكتر  نجيب درزندان مخوف پلچرخي  - 10
  

در اين سلول سپري شده بود كه يك سرباز  سه و يا چهار روز از كوچ كشي ما 
 "  پايوازت آمده است  ": به داخل  دهليز آمده نام داكتر احمد علي را گرفته  گفت 

  [*] داكتر احمد علي با سرباز بيرون رفت  ، تا بر روال گذشته با پايوازش جفسر. 
  .مالقات نمايد 

»  وازي زندان پلچرخي ت هشت سال پاياخاطر«   به نام شرحيمه توخي  در اثر
در رابطه با روز هاي پر اضطراب ، اندوهبار و  استخوان سوز پايوازي نوشته كه 

  قرار گرفته ، در شرايط گرما و  وطن فروشان   بي چاره و مغضوب چگونه  پايوازان
  
  

جفسر يا جپسر رفيق صميمي و شوهر خواهر داكتر احمد علي مي باشد ،  *]  [
  زير پوشش باديگارد نجيب  در  بوده ،KGBاعضاي اصلي  نامبرده يك تن از 

زماني كه اين جالد رئيس عمومي خاد بود وهم  در مدتي كه منحيث رئيس جمهور 
اين محرم  تمام راز ها .  وظيفه اجرا مي كرد ؛دولت پوشالي افغانستان گمارده شد 

يب را  تا آخرين لحظه اي كه نج- درست مثل اسحق توخي - و جنايات نجيب 
بيرون كشيدند ، )  دفتر ملل متحد(عوامل روسي زير پوشش طالب براي كشتن از 
 كه وعده افشاي هويت اعضاي خاد ،بنابه دستور روسها  اين سر دسته جالدان را 

وي رئيس اداره دهم  خاد ( خارجي را كه برادرش احمدزي در رأس آن قرار داشت 
 اين -  جفسر KGBجنرال دو ستاره  .  تحت نظر داشت ؛به غرب داده بود ) بود 

 و اسحاق توخي - اش  "زندان"يگانه پايواز هميشگي  احمد علي در طول سالهاي 
ش كه  نجيب را در تمام مدت كارش در رياست عمومي خاد و رياست جمهوري ا

  مي افتادند ، به KGB خيانت به سازمان تحت نظر داشتند ؛ هرگاه در فكر
زنده بيرون شده نمي توانستند و مانند آن ) لل متحد در كابل دفتر م( هيچوجه از 

دو برادر به بسيار سادگي و سهولت سر فروخته شده آنان زير بال شكسته شان مي 
شد ؛ همانطور كه سر يعقوبي وزير امنيت دولتي زير بال اش شد و  آرزوي افشاي 

در افغانستان و در رمز و راز هاي نظامي ، اطالعاتي و سياسي پشت پردة  روسها 
   . ] منطقه را با خود بگور برد  
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سرماي شديد ، بعد از طي مسافه هاي زيادي  از سراسر كشور به شهركابل و از 
آنجا با اهالي شهر كابل به زندان پلچرخي مي آمدند و بعد از طي مراحل مختلف 

ه ها نوع  و تحمل د،  بي وجدان و بي رحمبروكراتيك و امر و نهي  صاحب منصبان
را  تا  مشكل كه دست نشاندگان  روسي بر آنان تحميل مي كرد  ، بار ها خودشان

زندان پلچرخي مي رساندند ، تا اينكه يك بار موفق مي شدند لباس و مواد مورد 
 ان تا آنرا به زنداني ، بسپارندان وطن فروشضرورت  زندانيان شان را به دست سرباز

  . ند نشان برسا
 اين قلم هم  مطالبي در رابطه با پايوازي  ،قبلي  خاطرات زنداندر بخش هاي 

نوشته كه زنداني  در روز هاي پايوازي و همچنان در شب پيش از پايوازي در چه 
  خادي  ها كه مي ة  رذيالنةدر مورد تبليغات و آواز. داشته باشد  حالتي قرار مي

 از كساني كه در موتر  در سرك پلچرخي  انفجار صورت گرفته و شماري"گفتند 
  و به موج تبليغات  خاينانه و گپ هايي از همين دست  ؛ "...بودند از بين رفته اند 

  .هم اشاره كرده ام 
 توأم با نا اميدي ةبيان  اضطراب و تشويش آميخته با خوشي ،  ناراحتي و اندو

 بودند ،ني در ميان هزاران زندا. زندانيان در روز هاي پايوازي كاريست بس دشوار 
.  نا آرام و  مشوش بودند ،صد ها  تني  كه پايواز نداشتند ،  اينها هم ، دلگير 

يا كسي نداشتند  كه به پايوازي . ناراحتي اينها  آميخته با ده ها نوع  نا اميدي  بود 
شان بيايد ، كه اين به ذات خود سخت درد انگيز بود ؛ و يا دوري راه سبب مي شد 

ان از دور دست هاي كشور تا پلچرخي آمده نتوانند ، و يا خطرات ن شاكه پايواز
، مانع آمدن آنان مي ... ناشي از جنگ ها ، و نظارت شديد راه هاي حمل و نقل و 

  . گرديد 
تعداد زيادي  از اعضاي نفوذي خاد در ميان زندانيان  و همكاران اطالعاتي آنان 

ن شان مي خواستند كه از آمدن به ااز پايوازدر زندان ، يا پايواز نداشتند و يا اينكه 
 اجازه ، اگر پايواز داشتند  ،بخشي از اين طيف.  زندان پلچرخي  خود داري نمايند 

به خاطر اينكار بهانه هاي . شان مواد خوراكه براي آنان بياورند  نانمي دادند پايواز
 دشمنان انقالب "ه ر و آمادض اينان  از مواد خوراكه حازيرا  ؛مختلف مي تراشيدند

 اسماعيل از مثل ؛ لذت خاصي مي بردند و از اين كار استفاده مي كردند "ثور 
(...) يا  ) قاري(، يا ) قريشي(يا ) ضياء(برادر ظاهر، يا [ گلدره كوهدامن ، علي شاه 

  ....  .  و" داكتر فخرالدين"، ]  كميته مركزي ساوو  علي البدلعضو
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  هاي در اتاق ، تسليمي هاي مخفي و همكاران خاددشماري از عوامل نفوذي خا
 كار اي سمت غربي به گونه " 1بالك" و يا كوچك  و يا در كوته قفلي هاي   ،بزرگ

مواد خوراكة آورده شده و امور  جمع آوري خرچ و بار سر براه كردن و گرم نمودن  
. ده مي گرفتند را به عهدسترخوان و كار و بار خريد از كانتين زندان و پخت و پز 

خوراكه باب متنوع را كه در روز هاي پايوازي و مالقاتي  براي زندانيان آورده مي 
در واقع  . شد ، تا  چند روز و در زمستان ها تا چندين روز نگهداري مي كردند 

 طيف هاي فوق الذكرغذاي هاي آورده شده به درون سلول ها ، بار اخير از جانب 
  . ...چك و كنترول مي شد 

 اشراربي "شان  كه براي كسب اطالعات از  انكعوامل نفوذي خاد و ساير همپال
 - اينان در روز هاي پايوازي .  در زندان آمده بودند ، به خود مي باليدند "فرهنگ 

 بيشتر از پيش سرحال -چه در زندان زير اداره خاد ، چه تحت فرمان وزارت داخله 
 ان سايري فاميل آنان در شرايط  دهشتبار پايوازبودند ؛ زيرا كه  هيچ يك از اعضا

)  مادي و معنوي ظاز لحا( زندانيان قرار نداشتند كه در هر بار آمدن به زندان 
 داكتر احمد علي از چنين "حساب و كتاب". متحمل خسارات و صدماتي گردند 

حيه هيچ  از اين نايو. جدا بود  كه  اكثريت را در زندان مي ساختند ، كامالً افراد
 بنا به گفته .....برادرش  .  " گوش بود دويك سر و"طور معروف . مشكلي نداشت 

  هم از سال ها ش خواهرو  » عضو خاد بود"خياط"« : سرمعلم صاحب قادر خان 
اراكين اي شامل بود كه در    ازدواج كرده بود و در زمره آن عده [*] جفسرقبل با 

 ؛ مانند  رمل وطن فروش و نجيب جالدست جمهوري كاضيافت هاي  ارگ ريا
    .  شركت مي كرد )"سرجپ"( فسر جشوهرش  

تاراج برده ه  از بركت سرمايه هاي ب"خوشبخت"مشكل مالي آندو زوج 
   كدام تشويش و دلهره اي  شخواهر.  مرتفع شده بود افغانستان توسط روسها كامالً

  

  
ه در يكي از واليات شمال  بنا به گفته يك تن از  چپ ها در هنگامي ك- *] [

 شكور كشتكار و صبور ركين " حزب دموكراتيك خلق" دو سه تن اعضاي كشور با
(  داشت  در پهلوي فراگيري و آموزش سيستم استخبارات  سياسيرابطه... و 

 به )شوروي ( در آنكشورل در رشته پيلوتي را هميتحص ، KGBتوسط  ) اطالعات
  ]پايان رسانده بود
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 در زندان نداشت ؛ زيرا كه مي دانست چشم ششكنجه و يا اعدام برادراز ناحيه 
  .متوجه وي در زندان مي باشد  يعني باديگاردش؛ گوش داكتر نجيب  و 

گيرد در نقش   خاد دستور ميروسيسر بعد از آنكه از جانب مشاور جف  ، بلي
 آنگاه رتبه (د  مي كن" اش ِبر  طالع" خاد را تحت نظر داشته باشد ديوي باديگارد ،

 و به ماموريت اش در نقش  باديگارد  رئيس جمهور  )و موقعيت اش بلند تر مي رود
  . داكتر نجيب  كماكان ادامه مي دهد ؛ يعنيافغانستان 

 در ماهيت امر يك پرسنل  ،همين شخص در ظاهر باديگار! بلي خواننده عزيز 
در واقع محرم تمام راز ها و  سرفج. بسيار با اهميت براي روسها بود استخباراتي 

قرار گفته برخي . راد و اشخاص داخلي و خارجي بود فصحبت هاي داكتر نجيب با ا
 باديگارد حفيظ اله امين را در مقايسه )ونر تداوود (از رهبران خلقي ها در زندان كه

سر ؛ حتا  در هر نوبتي كه نجيب از جان فج:  مي گفتند  ؛دادند سر قرار ميفبا ج
 جالد وطن فروش را هم مورد بازرسي " تشناب شاهانه " استفاده مي كرد شويي

 در چنبره ارتباطاتش با - "ضبط احواالتي زاده " اين - نجيب . دقيق قرار مي داد 
ور و پيش اش شكاكانه برخورد مي كرد  ، بخصوص بعد جنراالن  دبا جنراالن ؛ حتا 

  -  اين دو خاين ملي -سرفخي و ج اسحق تو.از اينكه  ديو خاد رئيس جمهور شد 
همين .  به آنان اعتماد كامل داشت  نجيب گاواز زمره محدود نظامياني بودند كه 

  از آغاز زنداني شدن داكتر -  KGB در واقع عضو اصلي سازمان - جنرال دو ستاره 
 بال وقفه به ؛ ]در يكماه  دو ويا سه بار  [ از زندان پلچرخي احمد علي تا رهائي وي

  . پايوازي  نامبرده مي آمد 
جنرال دو ستاره با موتر جيپ روسي و محافظين خود  در روز هاي غير از 

زماني كه موترش  در برابر دروازه .  مي آورد "تشريف"پايوازي عمومي در زندان 
 با موترش  "1بالك"وي به درون .  دروازه بالك باز مي شد ، مي رسيد " 1بالك"

در صحن بالك مي بود ، فوراً  )  "خوجه" (قومندان عمومي هرگاه . داخل مي شد 
بعد از مدتي . به پيشوازش مي شتافت و با تملق او را به اتاق خود دعوت مي نمود 

  قبالً كه[جه ان خوا قومند)علوم نبود  پيرامون كدام مسايل م( صحبت 
كه جفسر را پيش از آن]  بود ،  بعداً مستنطق خاد  شد  در شهر كابلمامورترافيك

 "ر باشضحا"  ،به ميزي كه قبالً توسط موظفين ترتيب داده شده بود دعوت نمايد
مخصوص اش را صدا  مي كرد تا داكتر احمد علي را از درون سلول بيرون كشيده 

  .بياورد ) "   جفسر صاحبجنرال"( به نزد پايوازش 
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ويا  خواهرش  شخص احمد علي در زمينه بسنده كرد كه گة به گفتآيا مي شود
 به پايوازي  خسربره اش در تا  را مجبور مي ساخت كه جنرال صاحب جفسربود 

 مگر نجيب جالد آنقدر مهربان  و با عاطفه  بود ، و يا آنقدر مقتدر و ؛زندان برود 
 مستقل  و با صالحيت بود كه منافع كشور شورا ها را در نظر نگرفته اجازه  دهد كه 

 بس خطيرش را  براي سه و يا چهار ساعت ترك گفته محافظ مخصوص اش وظيفه
 بردگي اشرا آگاهانه زيب و يوغكه كشوري  (  به ديدن  دشمن كشور شورا ها ،

هرگاه براي لحظه اي زود گذر فرض .   برود )زينت گردن  گاوي اش ساخته بود 
 پيلوت  قرار گرفته  چنين اجازه اي را به  گاوي اشكنيم  كه نجيب زير تأثير عاطفه

 بر دوشانه "كـَدو مل"آيا مشاورين روسي كه مانند . مي داد خود و جنرال دوستاره 
 اين اجازه را به  ،نجيب  نشسته و تمام اعمال و كردارش را تحت نظر داشتند 

 مي دادند كه وي به زندان پلچرخي قدم رنجه فرموده از برادر  KGB اجنت نازدانه 
ي  ديدن نمايد كه در رهبري يكي از سازمان هاي  از كس-؟ ! زنش ديدن نمايد 

 جبهات مي جنگيدند و    قرار داشته و اعضاي مسلح آن در برخي از"مائويستي"
.  مي كردند  سوراخ روسي را سوراخمتجاوز  جوانان ة آتشين خود  سينبامرمي هاي

زه تنها به اجاه جفسر نجنرال جواب سوال اين خواهد بود كه كار پايوازي توسط 
تا جنرال دو ،  صورت مي گرفت  نجيب طبق رهنمود  به اجازة روس هانجيب ؛ بلكه

در زندان پلچرخي به طور   فاكولته طب اشة از همصنفي دور)  باديگاردش(ستاره 
سر ف نمي خواست ، ج"سوپر  انقالبي دو آتشه"هر گاه . منظم ديدن نمايد 

در صورت مخالفت داكتر احمد  ، هيچگاهي جرأت نمي كرد به پايوازي وي بيايد
كه  علي و امتناع وي از مالقات با جفسر ميكانيزم روابط في مابين حاكم و محكوم  ،

 از جانب  زنداني بي ثبات و  نشانده اش مبناي تأئيد تجاوزگر و دولت دستبر 
: به بيان رساتر .  جبون  ، استوار گرديده بود ،  شكل ديگري به خود مي گرفت

ن  جنرال جفسر به زندان و ديدن احمد علي طبق پروژه ترور شخصيت هرگاه  آمد
سياسي وي ؛ يعني براي بد نام نمودنش صورت مي گرفت ، در آن صورت داكتر 

در بار اول هنگامي . احمد علي راه ديگري جز مقاومت در برابر اين توطئه  نداشت 
از   ،"... ات آمده  جنرال صاحب  به  مالقاتي "كه سرباز وي را صدا مي كرد كه 

لين زندان ؤوهرگاه مس. رفتن به نزد اين جنايتكار مزدور جداً خود داري مي نمود 
به زور متوصل مي شدند ، و او را كشان كشان با خود مي بردند ، تا پاي صحبت  
چشم و گوش داكتر نجيب بنشيند ، در چنين حالت ، نه تنها تمام هم سلولي 

نيان دهليز و سر انجام تمام بالك هاي زندان پلچرخي از هايش ؛ بلكه  تمام زندا
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 همانطوري كه از .واكنش وي در برابر توطئه خدايان اصلي زندان ؛ آگاه مي شدند 
 -واكنش آن  نوجوان به خاطر حفظ ناموسش در برابر فرستاده هاي قربان سعيد 

يت و شجاعت اين ، تمام زندانيان  از واقعه آگاه  شدند و شخص -  "دراتاق محصلين"
و مثال ديگرش زنده ياد . جوان افغان را در برابر آن سياهكار بيگانه ستايش كردند 

داكتر واحد عضو كميته مركزي ساما است ، كه روزانه به اطالعات خواسته مي شد  
و مثال ديگرش عكس العمل ]  جلد دو خاطرات زندان15مراجعه شود به صفحه [

  عالء الدين  بود كه در برابر سرباز و بعداً شخص حنيف بسيار شديد  جواني به نام
[ شاه نشان داد  و از  مالقات با  فا ميل اش  با خشم بسيار شديدي خوداري كرد 

  ] .  بعد ها به آن خواهم پرداخت 
كه بنا به گفته  خودش مؤسس اصلي (  اينجا  پاي ناموس سياسي كسي  

بوده ، تمام  رهبران  چپ  انقالبي وي را مي  "سازمان پيكار براي نجات افغانستان"
 ، نه داكتر احمد علي براي حفاظت از ناموس سياسي اش. در ميان بود ) شناختند 

؛ بلكه با غرور يك روشنفكر امتياز طلب به مالقات تنها به دفاع بر نمي خاست 
 "مي شتافت و از ميزي كه قومندان عمومي) داكتر نجيب(فرستاده ديوي خاد 

آماده مي نمود ؛ وي نيز  ) "جنرال صاحب جفسر"(  براي مهمان مقتدرش "جه خو
زنده ماندن و امتياز داشتن احمد علي ، در واقعيت امر  محصول  . مستفيد مي شد 

تبادله ناموس سياسي اش بود كه آنرا بدون آنكه در جريان  تحقيق يك سيلي هم 
بنا . مشاورين روسي خاد ، ذبح كرد خورده باشد ، با اشتياق تام و تمام  پيش پاي 

جفسر به نمايندگي حاكم خارجي متجاوز و ( برين ، ديدن و مالقات دو طرف 
 در قالب به اصطالح  پايوازي ، بنا بر ضرورت  )كوم  داخلي تسليم شده در زندان مح

استحكام دولت دست نشانده و تداوم اشغال افغانستان توسط ارتش سوسيال 
  .  سال ادامه داشت 8 و يا 7  تا امپرياليزم روس

طور  به  و ،لين زندانؤومس را به رخ شاحمد علي در واقع  قدرت شوهر خواهر
 تخريباتي اش در مورد   نقشاخص  زندانيان چپ و راست مي كشيد ، تا به خاطر

و كه از جهتي موجب گرفتاري اعضاي مركز آن سازمان شده بود ، [ سازمان پيكار 
و تشويق ديگران  پاي سند ننگين تسليمي  درمضاء و صحه گذاشتن ااز طرف ديگر

 كه بدترين انعكاس را در ميان زندانيان وبراي امضاء در آن  سند خيانت ملي 
كدام ]  بخصوص در جبهات جنگ مقاومت داشت،  در خارج از زندان همچنان

ن باديگارد يا به بيان  روشنتر يك بعد آمد.  نگردد  در زندانصدمه اي متوجه وي
 در نقش پايواز - رئيس جمهور دولت پوشالي افغانستان  بعداً-رئيس عمومي خاد 
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آنهم  طور آشكار و در روز هاي غير از روزهاي پايوازي ( احمد علي در زندان 
اين بود تا وي  از گزند و ضربات زندانيان چپ طور اخص در داخل زندان ) عمومي 

  .  ) ... توان به دو بعد خالصه كرد اين رابطه را نمي ( مصون بماند
در اصل  با ، دربعضي حاالت و اوضاع و شرايط ، دژ بسيار بسيار مستحكم زندان 

امنيت ترين و مصون ترين محل  براي نگهداري افراد مورد نظر دولت  ها بوده مي 
 يا تا آن زماني كه قضايا و ماجرا هايي كه  همچون افراد به گونه اي  در افش،تواند 

 " به مرور ايام از جوشش بيفتد و به سردي بگرايد ، آنگاه فرد ،آن نقش  داشتند 
ظاهر در گذشته در زمان . ردند ك  از زندان رها مي  را" قهرمانان " و يا  "قهرمان

  ازجه نعيم ، گل جان مشهوراسوار و خو ، در افشاي كودتاي بچه گاو خاين شاه
 بود ،  نقش اساسي "گلجان دزد " به ور مشهورواليت وردك كه در بسا واليات كش

 ؛گل جان را براي مدتي در زندان نگهداشتند ،بعد از گرفتاري كودتا چيان . داشت 
 نامبرده در خانه يكي از متنفذين ، تا چند سال ديگر از زندان ، بعد از رهائياحت

زمان رهائي  معلم  حفيظ از سا.   نگهداري مي شد ؛ تا كشته نشود " نظر بند"طور 
نيز ؛ حتا »  ...  برسنت هاي انقالبيون گذشته پاي گذاشت« كه به گفته خودش 

وب به س ترورش  توسط يك تن از زندانيان منازترس بي جهت و درك نادرست 
در اين رابطه در بخش هاي بعدي [ داشت ) زون ( سازمان رهائي در داخل پنجره 

    .د ازاين قبيلـ انييو مير فاروق مثال ها] ت ـم نوشـخواه
عرف مبارزاتي در تمام كشور ها  چنين بوده كه  عناصر تسليمي را كه بعد از 

و در كشور .... . رهائي از زندان  با دولت كار ميكردند محكمه صحرايي مي نمودند 
 خاطرات - من يك شورشي هستم "( عباس سماكار در اثرش : همسايه ما ايران 

يكي از كساني كه در آن روز ها  خيلي «   : ن مي نويسد چني ) 38   صفحه "زندان
او كه  در اثر سازش با پوليس سياسي  و .  پرويز نيكخواه بود  ،توي ذوق ما مي زد

ساواك ، ارج و قرب و مقام و مرتبتي براي خود در تلويزيون و دستگاه هاي سياسي  
برنامه هائي را كنترول و يا و فرهنگي پيدا كرده بود ، گه گاه به تلويزيون مي آمد و 
د يك  شهردار تهران ماننواجرا مي كرد  و ما مي ديديم حتي مهندسان شهرستاني 

ال و راست مي شود ،  پي مي برديم كه خدمات او به كارمند دون پايه جلو او  دو
وقعيتي را برايش فراهم كرده دستگاه دولتي  بايد خيلي ارزشمند باشد  كه چنين م

ين رو ، او اولين نفري بود كه به نظر ما  از ميان رفتنش  ، هم مي از ا. است 
توانست ضربه اي به ساواك و خيانت كاراني نظير خودش باشد و  هم سبب تقويت 

  .»  ....روحيه مبارزين شود 
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 همچنان ،....  معلم حفيظ و مثل ي هايشك داكتر احمد علي  و همپال بنابرين
 ، فضل الرحيم ، فضل كريم كه در نقش تسليمي ا حكيم توانسه عضو نفوذي خاد

 هم در زندان و هم در خارج از ؛سازمان پيكار در تلويزيون بار بار مصاحبه كردند 
 و تا اكنون هم در چنگال  اين هراس فشرده  بودندو دلهرهزندان دچار همين هراس 

يي كامل راد خواناـين  افـورد چنـدر م» ت ـخاين خايف اس« مقولة . مي شوند 
  ◙. دارد 
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  تـوضيحــات

  
 ] A [ – مؤسسه تحقيقاتي  )Wilson Widrow  (  رساله اي بنام  )KGB 

in A fghanistan (  از زبان روسي به زبان انگليسي 2003 فبروري 22بتاريخ  
ان هايي كه از جمله اعضـاي خارجـي  ترجمه نموده  كه نام هاي  شماري از افغ

نويسـنده ايـن . بودنـد در آن درج شـده  است  ) KGB( سازمان امنيت شــوروي 
 KGBيك كارمند ارشد اسبق   ) Vasili Mitrokinواسيلي ميتروخين   (كتــاب  

 در مسكو به عهده داشته، KGBليت آرشيف و نگهداري اسناد را در مركز ؤومسكه 
 KGB با شش بكس اسناد محرم 1992است واسيلي ميتروخين در سال تهيه شده 

:  شمشير و سپر" كتابي را هم تحت عنوان 1999به لندن پناهنده شد و در سال 
قرار معلوم اين لست  .  به چاپ رساند" KGBآرشيف ميتروخين و تاريخ محرمانه 

باشند قرار كامل نيست ، همان هايي كه درلست  چاپ شده اين  اجنت روسي مي 
  :ذيل است 

 در آمده KGB در خدمت 1951 در سال "نور"كود نام با نورمحمد تره كي  -1
 با آقايان ساگاديف، كوزلوف، فيدوسيف، KGBو در جريان فعاليت هايش در . است 

 ثور 7بعد از كودتاي . سپييريدونف، كوسترومين و پيتروف در ارتباط بوده است
ببرك كارمل با نام رمزي .  تغير يافته است "ديدوف" نام رمزي تره كي به 1357

   فعاليت ميكرده استKGB با "ماريد"
   )" Marid  " ماريد (   نام مستعار          ببرك كارمل     -2
  " كازم" حفيظ اهللا امين           با نام رمزي -3
  "عثمان" عبدالقادر                   با نام رمزي-4

  )شير   (             نام مستعار   محمود بريالي  -3
  )" Rakkas "رقاص (  نام مستعار           جيالني باختري -4
  )" Fatekh "فاتيك (  صمد ازهر                 نام مستعار  -5
  )" Mamad "مامد (   نام مستعار             گالب زوي     -6
  )  "Ziruz " زيروز(  محمد رفيع                نام مستعار  -7
  )" Richard" ريچارد ( نام مستعار        دستگير پنجشيري  -8
  )" Piers "پيرز ( نام مستعار           شاه محمددوست-9

  )"  Ali "علي  (  مقام عزيز،               نام مستعار  -10
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  : به اين نتيجه مي رسد كه نگارندة خاطرات زندان و حال  

بنا به  ] Vasili Mitrokinواسيلي ميتروخين   [ كتــاب هرگاه نويسندة ايـن 
پناهندگي تاكتيكي به انگلستان  داده باشد ، در چنين  ) KGB(دستور سازمانش 

نام  ساير جواسيس افغاني تبار خود ، يعني اعضاي باند خلق و پرچم و خاد  صورتي 
ه سر نيامده  زمان مصرف شان ب- قرار دارند  KGBرا كه تا  اكنون در خدمت  

هر گاه پناهندگي  اجنت . نداده است ) MI6( به سازمان جاسوسي انگلستان -است 
روسي به انگلستان  صادقانه بوده باشد ، در چنين صورتي اسماي سايراجنت هاي  

 "حزب دموكرات خلق"را كه زير پوشش ...  و اسحاق توخي و جفسر  روسي ، مثل
و سازمان  داده است MI6سي انگلستان   مي نمودند به سازمان جاسوفعاليت

 اطالعاتي اجازه افشاي بقيه را  به پناهنده روسي  - بنا بر ملحوظات سياسي نامبرده 
و اگر اجازه افشاي آنان را . نداده است  )  Vasili Mitrokinواسيلي ميتروخين   (

 احمد شاه مسعود ، اسحاق توخي ، اسحق كاوه ،به وي مي داد ، مسلماً نام 

  .درج كتاب نامبرده مي شد ....    و جفسر ، يار محمد ، قانوني ، فهيم
  ]   نگاشته  حكيم نعيم : مأخذ  [
  
( ر دارم كه در داخل سازمان  رفيق بادانش ما ـ بخاطالًـي را كامـ  زمان-  ]  1[ 
( كه در زير شكنجه هاي دژخيمان خاد اسطوره آفريد ، تئوري سه جهان ) بهمن 

 مي خواند و  آموزشيرا در داخل حلقه)   چاپ چين – از پيكنگ رويو ترجمه شده 
 اولتر از همه ،  ،زماني كه از خواندن آن فارغ شد . صورت مي گرفتبحث روي آن 
كه آرزو داشتم  من .  ؟" رفيق نظرت در مورد اين تئوري چيست": از من  پرسيد 

 اين تئوري را. بيان نمايم با شتابي روشنفكرانه اولتر از همه نظرم را در مورد 
 ضد انقالبي خواندم ، و نكته  اي كه بر آن  پافشاري نمودم ، اين بود كه ارتجاعي و

مائو تسه  نام ه تئوري سه جهان  ساخته و پرداخته دين سياوپين مي باشد كه ب
شان درمورد    نظرات   حلقه ، همچنان  رفقاي ، ساير...  شده  دون  بيرون داده

هر رو ، رفيق بهمن ه ب. بي بودن اين تئوري را با صراحت  بيان كردند ضد انقال
من از رفيق بهمن پرسيدم كه  نظر . همچنان  نظرات حلقه را مورد تائيد  قرار داد 

رفقا رهبر سازمان را در حلقه به همين اسم و [  در زمينه چيست  ؟ "سر سفيد"
 با اضافه پسوند  ويگرفتن نام اصلي مگر رفيق بهمن صرفاً  با ؛رسم ياد مي كردند 
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 خطاب " داكتر" ، " خان هادي"جاي ه بعضاً ب كرد و ياد مي)  خان هـادي ( خان 
  : زنده ياد بهمن با اندكي مكث  اظهار داشت ] مي نمود 
 تا كنون اين تئوري را ضد انقالبي ارزيابي نكرده ، نظرش " خانهـادي "«   

دست ما ه ا قضايا روشن شود و اسنادي در زمينه باين است كه  بايد منتظر بود ت
  . » ! برسد 

  چند ماه بعد  زماني كه رهبر ساوو، رفيق بهمن ، رفيق لطيف محمودي  و دو 
دوكتور صديقه محمودي فرزند داكترعبدالرحمن  ( ويرفيق دختر از فاميل 

توخي و رحيمه ) محمودي فقيد و زاهده محمودي خواهر زنده ياد لطيف محمودي 
رفيق بهمن ، من ، . در خانه حضور داشتند ، در رابطه همين تئوري ، بحثي باز شد 

رفيق لطيف بر اين امر پافشاري  كرديم كه مدتها از نشر اين تئوري ضد انقالبي 
 " سرسفيد ". سپري شده و ما تا كنون  در رد آن  كدام نوشته اي بيرون نداده ايم 

سازمان رسيده بود ، باور  كادر هاي مان نتيجه اي كه  كه بعد از  چند ماه به  هما
 باوجود  ضدانقالبي بودن اين تئوري ": مند شده بود ؛ نظرش را اينچنين بيان كرد 

   .     "نبايد در زمينه سندي بيرون بدهيم  ( .... ) ، ما  روي اين دليل  
ا نوشته اي  از رد تئوري سه جهان ب(  دليلي را كه ايشان در زمينه   ، آن   من

 بنا بر مالحظاتي در اينجا نمي توانم پيشكش  ،پيش كشيد) ساوو بطور رسمي 
جاي اصلي چنين دليلي در اثري كه در نظر دارم آنرا . جنبش انقالبي كشور نمايم 

و اما .  مي باشد " بر سازمان ما  ساوو چه گذشت " يعني ،به پايه تكميل برسانم 
 و بر مبناي همين تز  معامله گرانه: ن اشاره مي نمايم كه در اين مجال تلويحاً بدا

دليل عدم نشر رسمي نظر سازمان در مورد رد تئوري سه  ( ماهيتاً اپورتونيستي
 و ]توسط دو تن  [  سه و يا چهار سال بعد از بدام انداختن اعضاي مركزي،) جهان

يك حركتي بسيار اعدام شش تن رفقاي مركز كه بر ضد اين تئوري موضع داشتند ؛ 
ساووي كه بعد ( خارج از كشور در  ساوو شخص رهبراز جانب... ننگين و شرم آور و 

 و شمار زيادي كادر هاي برجستة  گرفتاري رفقاي مركزي به دام انداختن واز
  اعتبار انقالبي براي سازمانهاي انقالبي ونه كدام  و  مبارزاتي نه كدام ارزشسازمان ،

 سازمان هاي  شديد بر افروختگي ناراحتي و گرفت كه موجبصورت) مردم داشت 
در همان سال ، در زمينه . چپ انقالبي طور اخص و هوادارانشان طور اعم گرديد 

 وي   از جانب " انتقاد آبكي  "  كه  رهبر سازمان شخصاً مبتكر آن بوداين  افتضاح 
   . "ناه  عذري بود بدتر از گ" صورت گرفت  كهدر يكي از نوشته هايش
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 اين قلم كه در جريان بحث باالي تئوري سه جهان حضور داشت ،  بخاطري كه  
رد ) در آن زمان ( اين نظر ضد انقالبي  رهبر سازمان را با  ضد انقالبي خواندن آن 

  .نكرد ؛ هم اكنون در اين زمينه ازخود انتقاد مي نمايد 
  
مصاحبه » نبش چپ ايراننگاهي از درون به ج«  در بخش از كتاب -  ] ب - 1[ 

 "... سازمان انقالبي"كننده حميد شوكت از ايرج كشكولي كه يك تن از رهبران 
اگر با مشاهده اوضاع ايران  واقع بين شده «  : بود سوال مي نمايد) رنجبران ( بعداً 

بوديد  ، چرا اين واقع بيني فقط  در انتخاب نام حزب خالصه شد ؟  هر آدم واقع 
ان بسته هم مي توانست  ببيند كه آب روحانيت و كمونيسم  به يك بين با چشم

  »چرا در تشخيص اين واقعيت  واقع بين نبوديد ؟  . جوي نمي رود  
  : ايرج كشكولي جواب مي دهد 

  كه چيني ها مبتكر نتيجه تئوري سه جهان بودبراي ما انتخاب اين سياست «  
 آزادي     و دولت ها استقالل مي  خلق ها انقالب، ملت ها"شعار . آن بودند 

ما گرايش اصلي دولت جمهوري اسالمي .    از اين تئوري منتج شده بود "خواهند 
برين پايه نيز  وظيفه . را  در اين استقالل طلبي از  امريكا و شوروي مي ديديم 

خود مي دانستيم  تا اين گرايش را تقويت كنيم ، حتي اگر اين  اقدام به همكاري  
به همين دليل كساني كه تئوري سه جهان را  قبول داشتند با .  دولت منجر شود با

حرف ما اين بود كه دولت  از هر سو تحت فشار قرار گرفته است  و . ما متحد شدند 
اين ارزيابي ، . هر عاملي كه باعث تضعيف آن شود  به نفع امپرياليست ها خواهد بود

همين تئوري باعث شد تا مسائل . ي بود محرك ما در حمايت از جمهوري اسالم
ما به خاطر تبعيت  از اين تئوري  ، حتي قبالً اشاره كردم كه  . ديگر  فراموش شود

نسبت به مسأله كردستان  كه از قديم با آن آشنا بوديم  نيز موضع درستي اتخاذ 
   )  تكيه از توخي است ( »  .نكرديم
  
جي به بزرگي دروازه ورودي وجود  درهمين دهليزك دروازه آهني خرو- ]2[

داشت كه ديوار نازك و موقتي به مركز آن چسپيده بود ، قسمي كه ما در آن 
دهليزك نصف دروازه خروجي را ديده مي توانستيم و نصف ديگرش به آن طرف 

اگر ديوارك نازك موقتي نمي بود و دروازه بزرگ خروجي . دهليزك واقع شده بود 
قومندان و تيم گزمه اش از اين راه داخل دهليز بزرگ دايروي را باز مي گذاشتند ، 

  نفره و يا 450 اتاق مستطيل شكل 8مي شد  و مي توانست بدون كدام مانعي از 
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 كوته قفلي دو طرفه  كه وتر دايره  بزرگ زندان را به  محيط 52اتاق هاي داراي 
ك به طرف  دريچه گك هاي دايره كوچ[ دايره كوچك مركزي وصل نموده بود 

اين ميدان  در نقشه اصلي زندان دايروي ، محل اعدام بود . ميدان مدور باز مي شد 
] چوبه دار آنرا برداشته بودند و در ميدان دايره گون آن  كسي را اعدام نمي كردند . 

(  پنجره 16به دهليز  دايره گون  كوچك داخل شده و از آن جا مي توانستند به 
 تن 200 كه در ميان آن - ند و  به دور تمام  قفس هايي برو)  نفره 200قفس 

محبوس بودند ، بگردند ؛ يعني گزمه  با داخل شدن به ) يا بيشتر و يا كمتر( زنداني 
 16 نفره و400 پنجرة بزرگ 8منزل چهارم ، مي توانست ) مثالً ( دروازة ورودي 

ا را از بيرون قفس   نفره همان منزل را بگردد و زندانيان درون قفس ه200پنجره 
و از همان . ها ؛ يعني درحال عبور از رهرو پشت هر قفس آهني  از نظر بگذراند 

دو باره از همان دروازه خارج گردد و ) بدون مانع ( دروازة ورودي كه وارد شده بود 
  ]  . به نقطه  اولي برسد 

  ]Z [  -   231سوره توبه آيه   

َقاتِلُواْ الَّذِينَ يُلوَنكُم منَ اْلكُفَّارِ ولِيِجدواْ فِيكُم غِْلظَةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه يا أَيها الَّذِينَ آمُنواْ 
     .مع الْمتَّقِينَ

تا در شما ! اي كسانيكه ايمان آورده ايد، كافراني كه نزد شمايند را بكشيد[  
   .! ]ران استبدانيد كه خداوند با پرهيزكا و . درشتي و شدت را بيابند
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  خاطــرات زنــدان
  

  جلد سـوم

  )دوازدهم ( بخش 

  

  هم اتاقي   تقابل تئوريك  بين دو - 1

  :ند تسليمي ـاع از سـ به خاطردف    

  
خاطرات زندان  توضيح دادم كه من و سر معلم صاحب )  11(در بخش يازدهم 

 ،  " 3بالك"منزل چهارم  قادر خان  چگونه در همان نخستين روز آمدنمان  در 
بعد از اينكه به يكي از كوته قفلي ها داخل شديم ، اسباب و اثاثيه خود را در آنجا 

من براي ديدن ساير همزنجيران ازكوته قفلي خارج شده ، بعد از مدتي . گذاشتيم 
سرمعلم صاحب قادر خان با تعجبي توأم با مهرباني . دوباره به سلول خود برگشتم 

در جواب اين رفيق  . " توخي صاحب مثلي كه تمام كوته قفلي ها را گشتي": گفت 
 من از شما خواستم بيا باهم يكجا  كوته ": مهربان ؛ اما تند مزاج چنين گفتم  

قفلي ها را بگرديم و از تركيب زندانيان آگاه شويم ، شما كه بي ميلي نشان داديد ؛ 
   .  "... ناگزير به تنهايي اينكار را انجام دادم  

. نخستين باري بود كه من و سر معلم صاحب در يك سلول قرار گرفته بوديم 
همچنان .  مسايل مورد عالقه  صحبت هاي زيادي  كرديم د از رفع خستگي بااليبع

 كه  -با اين رفيق . كرديم  در روز هاي بعد ، بقيه موضوعات مطرح شده را دنبال مي
سطح كميته مركزي  يك سازمان انقالبي ازبينش و آگاهي تئوريك الزم در 

  .  در اكثر موارد توافق نشان مي دادم -برخوردار بود 
موفق شده باشد ) از سه دهه پيش بدينسو ( كمتركسي را مي توان  يافت  كه 

 با طرف بحث  به طور كامل متن و محتواي صحبت و گفتگو هاي  سياسي اش را
زندان كه ذهن خسته و شكنجه شده زندانيان حاالت و شرايط در . داده باشد بازتاب

هرآن آماج  مسايل درد انگيز و هراس آور قرار مي گيرد ، به جز از نقاط  عطف 
موضوعات مورد بحث ، و قسماً بخشي از پيكره اصلي شامل بحث ؛ ساير  بخشهاي 
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محو مي ) ظاهراً ( آن به صورت جز وار ، منسجم و مشرح  از روي صفحه ذهن 
نقاط اساسيي برخي از مسايل مربوط به آن بحث  كه بجا مي ماند ،  همان . گردد 

نقاط عطف و شاخص هاي اند كه بعد از سه دهه ماحصل همان بحث را در بازگويي 
من در همين . ويا بازنويسي درمركز ديد خوانندگان و  يا شنوندگان قرار مي دهند 

مختصراً در زمينه  اشاره  مي مجال به نقاط عطف يكي دو بحث با سرمعلم صاحب ، 
  :نمايم 

 بر سر  كه سرمعلم صاحب با من در يك سلول بود  هيچگاه در مدت چند ماه
در يك بحث كه با هيجان دنبال .  ايران  به توافق نرسيدم موضوع جمهوري اسالمي

  : شد ، وي نظرم را در مورد خميني و دار و دسته اش پرسيد ؛ درجواب اش گفتم 
 به دست مردم نيفتد و منافع 1357يزم غرب براي اينكه سكان انقالب  امپريال"

اش در ايران و منطقه از صدمه مصون بماند ، يك تن از عواملش را كه از سالها 
 "پيش زير تربيه گرفته  بود روي شانه هاي مردم سوار كرد ، تا با استفاده از احكام 

با وي .    [*] "را  قصابي نمايد  فرزندان آزاديخواه و مبارز ايران "كتاب خدا 
 57 و انقالب ، به شدت  رد كرد  نظرم را- جانب بودنه ناشي از حق ب - هيجان

 موقف جمهوري ": ايران را يك انقالب ضد امپرياليستي خوانده اظهار داشت كه 
اسالمي روشن بوده  شعار هاي ضد امپرياليستي و  اشغال سفارت امريكا در تهران  

مؤيد  ضد امپرياليست بودن رژيم  )  واكنش هاي ضد امريكايي خميني و برخي( 
   . "خميني مي باشد 

سه و يا چهار روز از اقامت ما در اين  سلول سپري نشده بود  كه بار ديگر همان 
  سوالي را كه چند لحظه بعد از آشنايي با سر معلم صاحب در صحن  مثلث  مطرح

 در  روز اول كه در  سرمعلم صاحب ،": رسيدم كرده بودم ، از سر گرفته از وي پ
  مثلث با هم ديديم از شما سوال كردم كه آيا شما هم  در آن سند امضاء كرده ايد ؟   

  

  
«  ، تحت عنوان  2007 مي 24رخ ؤنظر اين قلم  در مقاله م و هم -[*] 

 بادرنگي مختصر ، بر پاره اي از عملكرد هاي جمهوري اسالمي ايران ، ميتوان
مندرج سايت پيام آزادي ) ستيزمند(با نام مستعار » ماهيت اصلي آنرا بر مال نمود 

 دوسال -بر مبناي برداشت هاي نگارنده  از عملكرد هاي جمهوري اسالمي در يكي 
   ] ايران به رشته تحرير درآمده است1357بعد از انقالب 
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  شما هم در همان سندحاال  مي خواهم بفهمم كه. نا راحت شده  جوابم را نداديد 

 قادر خان بسيار زياد برآشفته شد و با  ؟تسليمي امضاء كرده ايد و يا خير
  : آواز بلند در جوابم چنين گفت 

آنها سياست را  . بهمن و رفقايشان مثل شمع سوختند و بِل بِل كردند ! چي « 
م  مبارزه آدم بايد خودش  را حفظ كند تا در آينده  بتواند باز ه. نمي فهميدند 

  . » نمايد 
از گفته . رنگش به زردي گرائيده خاموش ماند  ، بعد از اداي چنين جمله اي

بر روي سنتهاي "اش  پيدا بود  عملي را كه انجام داده ، يا بگفته  معلم حفيظ  
سند (  ، در هيچ صورتي آرزو ندارد كسي در مورد آن "انقالبيون گذشته پا گذاشته 

دفاع از تسليم طلبي ، آنهم با چنين شكلي اهانتبار ، مرا بر . د تماس بگير ) خيانت
اولين واكنشم را در قالب يك جمله  ريخته ، تازه به بيان آن آغاز . افروخته ساخت 

 از جايش بلند شده سلول  و خشمكرده بودم  كه سر معلم صاحب از شدت ناراحتي
  . پرداخت و در دهليز به قدم زدن و سگرت كشيدن. را ترك نمود 

پيهم . رت پناه مي برد گ اين رفيق احساساتي زمانيكه ناراحت مي شد ، به س
يك سگرت را پشت سگرت ديگر دود مي كرد و دودش را مي بلعيد ؛ حتا  رنگ 

به اين اصل  قطعاً توجه . پوست ميان دو انگشتش را دود سگرت تغيير داده بود 
دود سگرت  ، م هوا ، نمناك و متعفن نمي كرد كه در سلول تنگ و نيمه تاريك و ك

 خودش ة؟ بنا به گفت دن چرا دوباره تنفس كنهايشتنفس شده وي را هم سلولي 
 افغانيي را كه  اعضاي فاميل در هر ماه براي مصارف زندان اش مي 800 يا 700

 براي - اگر باقي مي ماند -آورد ، همه را سگرت مي خريد و مقدار ناچيز آن را 
وي با صداقت مي گفت  كه . مي پرداخت )  خريد مواد خوراكه ( ق  مصارف اتا

  . اينكار برايش خيلي ها مشكل است  . سگرت را ترك داده نمي تواند 
 - زننده  آنهم با لحن بسيار-به هر حال ، جمله اي را كه از اين رفيق شنيدم 

أثيرات ت. رگ و پي وجودم را به سوزش درآورد و مرا خيلي ها خشمگين ساخت 
، و دنبال نكردن موضوعي  داراي چنين بار پر  زشتي كه نشان داد ناشي از واكنش

 به درستي درك كرده بودم ، از همين سرمعلم صاحب اهميت سياسي را در روان 
سكوتي به . سبب  زماني كه وي دوباره  به اتاق برگشت ، صحبتم را دنبال نكردم 

 ، و درياي بي كراني ميان ما فاصله انداخته سنگيني كوه  درسلول ما  سايه افگنده
   .بود
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  را امضاي خود و رفقايشن رفيقي كه نه تنها با تبختر با چنيبودن در يك سلول
 درست جلوه مي داد ؛ بلكه  رفقاي  منطقي و و يك عمل ، موجهي سند چنينپاي 

اهانت مي رحمانه   تسليم ناپذير يك سازمان انقالبي ديگر را هم بيحماسه آفرين و
 مانندكه چرا  ،  مي كوفتبر تئوري بقاء بي پايه و متكي  و با شالق انتقاد ،كرد

خودشان  در برابر دشمن متجاوز  و اشغالگر سر تعظيم  فرود نياورده اند و تسليم 
  .نشده اند  ؛ بسيار مشكل و دشوار مي نمود 

(  اسطوره مقاومت  انزجار و خشمي ناشي از اهانت  وي به رفيق تسليم نا پذير و
 تا مدت چهار پنج  روز ، به جز كلمات داشتا مرا وو رفقاي جانباخته ساوو)  بهمن

مثالً  در باره قره وانه و برخي مسايل معمولي ( و جمالت كوتاه ، عادي و روزمره  
. ؛  خاموشي اختيار نمودم ) مربوط به پخت و پز و گرم كردن غذا و كار نوبتي  اتاق 

يار سنگيني كه بر روابط مان سايه افگنده بود ، احتمال انفجار آن هر خاموشي بس
سر انجام تحمل اين سكوت  سنگين بر اين رفيق دشوار آمده از . لحظه مي رفت 

روي ناچاري و يا  با محاسبه منطقي كه پيش خود كرده بود ، سر صحبت را با 
 گذاشتم به   ،يگيري ننمودهمن هم  بحث مورد نظرم را پ. خنده اي رفيقانه باز نمود 

  .يك مجال ديگر كه وي ناگزير شود  با دقت آنرا دنبال نمايد  
  

  باده اي كه ـ  مهمان ناخوان-2

  :   واكنش شديد مواجه شد        

         
بهار دل آرا  لبخند دلشادش را با سيماي پر طراوت گلها و . اواخر ماه حمل  بود 

رماي لذت بخش آفتاب درخشان و نيرو آفرين ، به شگوفه هاي معطر و رنگين و گ
طبيعت زيبا را با اينهمه  انسان ها  تحويل مي داد و از آنها مي طلبيد كه زمين و

زندانياني كه در . خوبي هايش پاسدارند و جاندارانش را فداي منافع خود ننمايند 
سر مي ه تنگناي بهم فشرده  سلول هاي تاريك ، دم كرده ، مرطوب  و متعفن ب

 با بهار و زيبايي هايش بيگانه شده بهار چيزي برايشان به ارمغان نمي آورد وبردند ، 
در لحظاتي كه به گذشت زمان مي انديشيدند ، بهار پربار زادگاه شان ، با . بودند 

. آنان تداعي مي شد ة نگ اش ، فقط در اذهان تخريش  شدبوي گلهاي رنگار
) خلق و پرچم و خاد (  آنها ةن اجير و شرف باختاستعمار گران روس و پاسدارا

از تماشاي گلهاي  بودند  و آنان را  خواهان زنداني شده ربودهفصل ها را هم از آزادي
آفات  طبيعي و صدمات  ماشين هاي جنگي  استعمارگران كه از رنگين و خوشبويي
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  -باي شان  در گوشه و بيشه ، كنج و كنار ، كوه و دشت و دمن سر زمين زي-روس 
  . مصون مانده بود ؛ محروم ساخته بودند 

در يكي از همين .  زندگي آفرين پيهم سپري مي شد ه اول بهارروز هاي اخير ما
 وقت و زمان پايوازي  ، زندانةروز ها كه طبيعت به نوسازي خود مشغول بود ، ادار

رداي آن در شبي كه ف.  كرد   سال اعالم20 - 16را به زندانيان داراي حبس 
  .  پايوازي بود  زندانيان همگي آمادگي گرفتند 

 كوته 24انتظار كشيدن در برابر تشناب وقت زياد را مي گرفت ؛ زيرا زندانيان 
در همان شب سر و جان خود را مي ) منهاي آناني كه پايواز نداشتند ( قفلي 

وازان شان شستند و لباس هاي  پاك و شستگي شانرا به تن مي كردند ، تا به پاي
افراد مكتبي اخوان بر .  كه گويا در زندان وضع شان زياد هم خراب نيست بفهمانند

. مي زدند  مي كشيدند و ريش شانرا شانه "ة تبركيسرم"چشمان گنهكار شان 
جان شستن ، ريش شانرا مي تراشيدند و خود را آراسته مي شمار زندانيان بعد از 

مي  پايوازانشان كاسته ارآتب آنها  اندكي از ناساختند ، تا از ديدن سر و وضع مر
با اين فكر . و آنها فكر كنند كه زنداني شان در وضع ناهنجاري قرار ندارد . شود 

  .دلخوش كن خودشانرا تسلي مي دادند 
در چنين شبي زندانيان مي كوشيدند از هيجانات ناشي از ديدار اعضاي فاميل 

 آنان  توفاني ةدرحاليكه در درون سين. فهمند  نچيزي شان شان ، ساير همزنجيران 
به همين سبب  مي كوشيدند خود را  آرام و خونسرد  نشان . از آتش برپا مي شد 

 نگراني از -انتظار آنان آميخته با خوشي ، توأم  با انواع تشويش و نگراني بود . دهند 
ن اجير فرزند ؛ آيا اين جنايت پيشگا... اينكه سرنوشت پسر شان به كجا كشيده 

شانرا به عسكري سوق داده ؛ آيا پسر شان توانسته ازكشور فراركند ؛ آيا در راه و 
بيراهه دچار كدام مصيبتي نشده ؛ مشكل اقتصادي آنان به كجا كشيده ؛ وضع 

 كه در آن اعضاي فاميل شان  دليرانه  در برابر دشمن و مزدوران  جبهات جنگ
  ...  . و به كجا رسيده ؛ و پليدش مي رزمند ؛ بر كدام  حال

سر مي برد ، مي كوشيد ه  التهاب بتوأم با ي انتظارهزنداني كه در آن شب  ب
اشياي مورد ضرورت اش را ، همينطور گفتني هايي را كه مي خواست با فاميلش در 

در همين رابطه  .  ذهن خسته و  صدمه ديده اش  بسپارد ة صفحبهميان بگذارد ، 
ان صاحب را تا هم اكنون بياد دارم كه در يكي از روز هاي پايوازي جمله اي از  جبر

 فارغ شده و به سلول بر گشته بود ؛ برايم شكه تازه از مالقات با  اعضاي فاميل
 توخي صاحب فراموش كردم كه  بگويم فالن چيز را در نوبت ": چنين گفت 
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 يكي دو  روز پيش از  چرا ": من در جوابش گفتم . " برايم بياورند بعديپايوازي 
پايوازي همه چيز هايي را كه ضرورت  داري به يك توته كاغذ نمي نويسي  و آنرا با 

وي  با خنده  . " تا اين مشكل هميشگي بر طرف شود  ،خود به پايوازي نمي بري
بعداً هر  . " همان ياداشت  را فراموش مي كنم كه با خود به پايوازي  ببرم ": گفت 

  .ديم دوي ما خندي
 بلي ، وضع و حال زندانيان در شب پيش از پايوازي ، همچنان بعد از پايان  

سر انجام .  مالقاتي همراه با  دلهره و تشويش و نگراني هاي خرد كننده  مي بود 
در پايان چنين روزي ، زندانيان همه خسته و . روز پايوازي و مالقاتي به پايان رسيد 

 پاره هايي از  - حزب مزدور تصور مي كرد - ايي كهج(  مانده  به سلول هايشان 
 و مواد ،  برگشتند ) خواهد نمود به هيچ و پوچ مبدل  را"دشمنان انقالب ثور"عمر 

ه مورد ضرورت شان را كه پايوازان آورده بودند درگوشه و كنار سلول هايشان جا ب
ديگر  صحبت  ا يكدر روز بعد ازپايوازي ، زندانيان بر روال هميشگي ب. جا كردند 

ديگر مي پرسيدند ؛ همچنان از خبر هاي خارج از هم و از احوال فاميل  ،كردند مي
 مي تقريباً. زندان  كه پايوازان با احتياط به زندانيان  مي گفتند ؛ آگاه مي شدند 

خبر يا در باره اوضاع جبهات جنگ مقاومت .  هر پايواز خبري مي آورد  :شود گفت
خبر .  هاي در سطح  جهاني نسبت به تجاوز روسها در افغانستان بود ، يا واكنش

  .هاي زيادي در زندان ميان زندانيان تبادله مي شد 
 فرداي روز پايوازي ، بعضاً زندانيان از غذا هاي آورده شده ، مقداري آنرا به 

صرف نظر از اينكه به (دوستان زنداني شان و يا زندانيان بي پايواز  و بي بضاعت 
 اين تعامل در زندان  ميان چپ انقالبي .؛ مي دادند ) دندام نهاد سياسي ارتباط دارك

غذاي آورده  شده را كه عناصر چپ انقالبي در ميان زندانيان  بي . جريان داشت 
آنان با وجود . كردند  پايواز كه وابسته به اخوان مكتبي در زندان نبودند ؛ تقسيم مي

اين ها كافر "كه برايشان مي فهماندند كه ( كتبي اشكال ممانعت اخواني هاي م
مواد خوراكه طيف چپ انقالبي را مي گرفتند  )  "را نبايد خوردشان هستند و غذاي

  .اي هيچ و پوچ برادران ديني خود قايل نبودند ـو كوچكترين وقعي به حرف ه
 در همين روز ، بعد از اينكه  غذاي چاشت را سرمعلم صاحب و من صرف كرديم
و دسترخوان  برداشته شد ، مصروف نوشيدن چاي بوديم كه دفعتاً داكتر احمد علي 

 اول به طرف  سرمعلم صاحب رفته دستش را دراز كرد. وارد اتاق ما شده سالم داد 
سرمعلم صاحب كه تا آن روز باوي سالم و عليك نداشت ، با .  تا با وي دست دهد ،

كه ( بعداً با من . با وي دست داد ، و نفرت د و انزجار آميخته با نوعي خشم يترد
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آنگاه  به طرف دست راستم در پهلوي دروازه . دست داد )  صحبت كرده بود قبالً
گويا با فروتني در . برايش تعارف كردم كه باالتر بنشيند ، نپذيرفت . سلول نشست 

 معلم بعد از احوال پرسي با سر. همان جايي كه انتخاب كرده بود ، ماندني شد 
صاحب ، از وي پرسيد كه پايوازش آمده بود ، همه اعضاي فاميل اش خوب بودند ، 

بادله مي شد تو از همين قبيل جمالت متعارف كه بعد از هر پايوازي ميان زندانيان 
سرمعلم صاحب كه بطور قطع  انتظار آمدن و . ، به سرمعلم صاحب تحويل داد 

 در حالي كه با نگاه اش مد علي را نداشت ، اح داكتردست دادن و احوالپرسي كردن
 در جوابش با بي ميلي حقارتبار و نوعي بر گوشه و كنار سلول را مي پائيد

صاحب  تمام    سرمعلم  . "...  بلي آمده بودند  ": افروختگي  پنهان ، چنين گفت 
ات و  را با كاربرد كلمرفيق اشپرسش هاي به ظاهر محترمانه ، مهربانانه و رفيقانه 

 ، جواب مي " خوب است " ، " آن " ، " ني" ،  " بلي ": جمالت مختصر ؛ چون 
 سكوت اهانتبار بر اتاق جلوگيري ةاحمد علي براي اينكه از گسترش سايداكتر. داد 

بيدرنگ به سرمعلم صاحب  ) گويا رفيقانه ( كرده باشد ، با گرمجوشي و لحن پرمهر  
 از زبان سر ،را وا داشت ، تا درمورد خودش  هم چشم روشني داده  به گونه اي وي 

بعد از پايان تعارفات معمولي  طرفين كه . معلم  صاحب كلمات متعارف بشنود 
 كرد ، سايه سكوت سنگين اهانتبار بر فضاي سلول كشيده ءمدت كوتاهي را احتوا

 توانمنديي كه در شكستن سكوت سنگين و اهانتبار  تمرين واحمد علي با. شد 
اشت ، بعد از پايان مكالمه زودگذر با صحبت هاي جسته گريخته در رابطه با د

خان را  بر خالف  اشخاص و افرادي كه هر دو يشان آنان را مي شناختند ، قادر 
  . ميل و رغبت باطني اش به ادامه صحبت با خود واداشت 

  حضور تشكيالتي ؛ از قبيل- معضالت زياد سياسي،ميان دو جهت مخالف 
 احمد علي به ايران و اقامت ة داكتر رفتن خود سران" وامل خاد به داخل سازمان ،ع

 ، چگونگي و چرايي گرفتاري اعضاي سازمان " مبهم و مشكوك اش در آن كشور
توسط خاد ، مسايل مربوط به جريانات تحقيق و بازجويي ، امضاء سند ننگين 

  در درون يك ظرف سربستهرده به سان باروت تراكم ك( ديگر ايلمس بسا تسليمي و
زشت جر و بحث و جمالت ة  آهسته حرارت هر دم فزايندآهسته .  ؛ وجود داشت ) 

 ، اين باروت متراكم را داغ و داغ تر ساخت ، تا آن حدي  كه انبار متراكم و درشت
  . باروت ؛ منفجر گرديد 

 و شنود كه در جريان گفت، سرمعلم صاحب گيالس ناشكن مملو از چاي داغ را 
با وي ، از شدت خشم در ميان انگشتان باريكش مي فشرد ؛ با تمام نيرو به طرف 
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احمد علي كه انتظار چنين حمله اي را از جانب رفيق . سر احمد علي  وار كرد 
 من خم كرد ةسابقه اش نداشت ، با سرعت غير قابل بيان  سرش را به طرف شان

 آهني سلول اصابت نمود و با ةه دروازگيالس ناشكن  از نزديك گوشش گذشت و ب.
رفيق .  سلول پاشان گرديد تمام پارچه هاي خرد و ريزش در .صداي بلند شكست 

قادر  هم زمان با واركردن گيالس چاي از جايش بلند شد ، تا با مشت هاي گره 
عضالت   از شدت ترسكرده اش بر سر و روي احمد علي كه در جاي خود نشسته و

در همين اثناء من با سرعت از . ؛ بكوبد  اش به لرزه در آمده بود زرد شدة چهره
رفيق .  به نشستن در جايش وادار ساختم ، وي را  در بغل گرفته  ،جايم برخاسته

آواز وي  با . قادر در لحظه اي كه مي نشست ، تمام بدنش از شدت خشم مي لرزيد 
  : چنين گفت احمد عليبه داكتر –ش را مي رساند  كه اوج نفرت-بسيار بلند 

يعني [  »... تو تا لب گور هم  رفقاي ما را  تعقيب كردي ! خاين كثيف «  
 تو خاين پست  ":   اضافه نمودبه دنبال  جمله اش  بي درنگ .   ]رارفقاي ساما 

 جبهه  سازمان را در هرات  به دشمن  " ؛ " عضو خاد ساختي را هم )خياط(برادرت 
تو اين  [» ...و با توده اي ها درتماس شدي ه ايران گريختي خودت ب ؛ افشاء كردي

  ....  ] .و كردي  .... ؛ تو آن كاركردي   را ...كار
 و  بودرنگ سفيد جلدش به زردي گرائيده  از شدت ترس  كهاحمد عليداكتر

 با پنجه هاي لرزانش چاي  پاشيده  شده را از سر و ،تند تند نفس مي كشيد 
 اش را در برابر قادر خان به نرمي آميخته "عكس العمل"وي . رويش پاك مي كرد 

 او را هم شما مجبور ":  رفيقانه بروز داده  چنين گفت  نوع مالمتي  خفت وبا
  .)نقل به قول مستقيم از طرفين مشاجره  ( "ساختيد كه به خاد برود 

به امضاي  اشاره اي بود تلويحي)  "... اورا هم " (احمد علي  ة داكتراين جمل [ 
  ] .اعضاي رهبري گرفتار شده در سند ننگين تسليمي   تمامخودش و

 دچار بيحالي شده بود ،  احمد علي را كه  از شدت  ترسبازوي آنگاه ، من 
 خونسردي " و  حوصله منديبعداً.  سلول بيرون بردم جايش بلند كردم و از ازگرفته

  .رد تائيد قرار دادم  و برده باري  اشرا را در برابر رفيق قادر مو"
  خبر شده  ماز سر و صداي داخل اتاق ما ، تقريباً تمام زندانيان  منزل چهار

. ه اند ـالع يافتـوع اطـم از موضـبودند ؛ بعداً معلوم شد كه  زندانيان منازل ديگر ه
 معروف  شده بود "زينوي پرگوي"از طريق شماري از زندانياني كه يكي از آنها به  [

هليز ، درمقابل سلول همسايه دست راست ما  بر روي بسترش نشسته  و از و در د
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تا بعداً  ، دو سه متري جريان گفتگوي درون سلول ما را با دقت مي ديد و مي شنيد 
  ]پ هاي گفته شده ميان طرفين را به ساير زندانيان برساند گتمام 
احمد علي داكترد  و با آواز بلند در موررمعلم  صاحب  پيهم  سگرت مي كشيدس

قادر هنوز  بر رفيق . چيز هاي مي گفت و از عملكرد  هاي وي پرده بر مي داشت 
رفيق سابقه  خشم شديد و نفرت عميق از . ش مسلط نشده  بود تموج اعصاب منقلب

  . وي را  اندكي آرام ساختم ...  من  با بيان مطالبي  . شدت اذيتش مي كرد ه  باش ،
ن عكس العمل شديد  سرمعلم صاحب درنگ كردم ، پي بردم طوريكه بعداً به اي

كه تĤثيرات دو بار پرسشم  از سرمعلم صاحب  در مورد امضاي سند تسليمي ؛ 
همچنان عكس العمل اهانتبار وي  به رفقاي شهيد ساوو ؛ هكذا  بي اعتنايي  وي به 

ن شكل سخنانم  و خارج شدنش از سلول ؛  بخشي از انگيزه هايي بود كه در اي
 به من و - به زبان بي زباني -برخورد با داكتر احمد علي  بازتاب يافت ، تا تلويحاً 

اگر بنابر انتخاب بين مرگ و زندگي ، كه خودش  بفهماند ساير زندانيان آن دهليز 
دچار انحراف شده ، پاي آن سند ننگين را امضاء  نموده ؛ ولي قلباً از دولت دست 

در واقع هم ، همينطور بوده . روسي  به كشورش متنفر است نشانده و تجاوز گران 
برخوردي كه من ناظر مستقيم اش بودم ، هرگز تصنعي نبوده ؛ بلكه واقعيتي . است 

بود كه در آن عمق نفرت و انزجار رفيق قادر نسبت  به  دولت مزدور و باداران 
 احمد  داكتر بهدر اصل  رفيق قادر از طريق حمله اش. روسي اش  نشان داده شد 

دولت دست نشانده و سوسيال امپرياليزم  به  براي نخستين بار در زندان ،علي
 اگر در زير فشار هاي عجيب سردمداران  : اعالم داشت كهو اعالن جنگ داد شوروي

 بر - دچار آشفته فكري شده - خاد و مستنطقين ناموس فروخته و بي ننگ آن
 را امضاء  نموده خاينانه كرده ، پاي آن سند  عملخالف نداي وجدان انقالبي خود

است ، حاال در درون زندان موضع ضد دولتي و ضد  سوسيال امپرياليستي اشرا  
ان دولت  دست نشانده را به باد كارآشكارا بيان داشته و عناصر تسليم طلب و هم

  . ناسزا گرفته است 
، روشني انداخت  مدتي بعد روي همين مسئله مشخص  شجاعانه  ،رفيق قادر 

  .   باره طورمفصل خواهم نوشت  آنكه بعداً  در
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   :  آشتيي كه مايه تعجب زندانيان گرديد  - 3

  
  سپري -  احمد علي داكتر ميان رفيق قادر و-دو روز بيشتر از حادثه برخورد 

 احمد  داكترنشده بود ، تازه از صرف غذاي چاشت فارغ  شده بوديم كه متوجه شدم
 و در دست ديگرش گيالس را محكم گرفته ، دفعتاً ، يك دست ترموز چاي علي در

كه از خجالت صورتش پيهم رنگ عوض مي كرد ،  وي  در حالي.  سلول ما شد وارد
 درست  مشابه  نو جوانان - با  لبان متبسم و با گرمجوشي ظاهري سالم داد 

 زد و خورد  نموده باشند احساساتي كه روز قبل از عيد ، بعد از داو و دشنام مفصل ،
 و لحظه اي  بعد از آن بيشترين ارادت  و نيت  ، و در روز عيد بيدرنگ آشتي نمايند

  .  نشان دهند ؛ يعني گل بگويند و گل بخندند همديگرنيك خود  را به 
رفيق قادر كه منتظر آمدن وي بود ، مثلي كه ميان آندو هيچ بگو مگويي نشده 

  داكتر. با وي جور پرساني نمود "مهر آفرين" و  ، مستانهمباشد ، با خنده هاي گر
ش  تازه از سفر پر مخاطره  خسته مد علي هم مانند برادر كوچك ، كه برادر بزرگاح

 سر معلم ": گفت و كوفته و مانده  برگشته ، به سرمعلم صاحب  نگريسته ، چنين 
  با "مهر آگين"مات  كل . " ترموز چاي داغ برايت  پيدا كردم صاحب بگير كه يك

پرس و پال از دوستان مشترك و آناني كه گم . گرمي  ميان شان رد و بدل شد 
علي با نوع  احمد  داكتر.شده و يا دچار مصيبت هايي شده  بودند ؛ آغاز گرديد 

 با رفيق قهر كرده اي خود ، با قصه ها و فكاهيات هيجان و خوشي ناشي از آشتي
 كه به سبب برخورد مفتضحانه و  [وز پيش  اتاق راهميشگي اش فضاي دو سه ر

آگنده از بغض و كين و دشمني طبقاتي و ملي رفيق قادر نسبت به وي ، عميقاً 
و هيوالي مدهش . ، رنگ تازه و شميم خوش و معطر  بخشيد ] مكدر شده بود 

  . از فضاي اتاق  راند بانيرنگ خاصيكينه و كدورت و دشمني را 
اصول و شگرد جلب شنوندگان گرد آمده در يك محل را به  احمد علي داكتر

در جريان صحبت  نه تنها با دقت  به طرف . جانب خودش ، به درستي مي دانست 
   "صاحب"  با بردن پسوند  را نام وي ،مخاطب اصلي مي ديد و در اثناي صحبت

جه صحبت را هم  متو...  سومي و چهارمي و  ةبار بار تكرار مي كرد ؛ بلكه شنوند
مي  ظاهراً پر مهرش را ة آنها هم نگا چشم  به وقفه ها به طرف،هاي خود ساخته 

 طرفين ، من مي كوشيدم "گل گفت و گل شنيد " صحبت هاي در جريان . دوخت
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 از انعكاس تعجب  ناشي ازآشتي سريع و "خصم ديروز و دوست امروز "تا آن دو 
  . زي نفهمند سوال بر انگيز  شان در خطوط چهره ام ، چي

احمد علي و رفيق قادر    داكتر.تهيه و تدارك چاي در آن شرايط مشكل بود 
من هم چاي نوشيدن را خوش داشتم .  بودند "چاي خور پخته" هر دو طور معروف

 احمد علي طوري به آن به اصطالح معتاد شده بود ،  داكترو تا كنون هم دارم ؛ مگر
در اين زمينه بعداً تماس خواهم   [  ... .ش شدهتو گويي  چاي افيون و هيروئين ا

   ]يرا  جنبه اي  دارد قابل  تذكر گرفت ؛ ز
 احمد علي مي كوشيد دير تر در اتاق ما بماند ، تا  از حضورش  داكتر به هر رو ،

از همين سبب  اين نخستين باري بود كه . در اتاق ما ، ساير زندانيان اطالع يابند 
مي كوشيد به صداي بلندش آهنگ رفيقانه  دهد ، تا . د كر بلند تر صحبت مي

از . ديگران از آشتي وي با سرمعلم صاحب قادر خان هرچه زودتر مطلع شوند 
سلولي اش ؛ بلكه ساير زندانيان   جريان  آشتي وي با رفيق قادر ،  نه تنها دو هم

   : دچار  تعجب شده ، سواالتي را در زمينه  مطرح مي كردند 
ين برخورد پاي حكم در ميان بوده ، يك رفيق بزرگ باالي هم سازماني در ا« 

 " زير پوششاش حكم كرده كه وي همكار دولت دست نشانده بوده ، رفقايش را 
 جبهه را تا پاي دار تعقيب كرده ، برادرش را  خاديست ساخته ،" اعدامي نام غلط 

 پست ،  درتماس شده ،به دشمن افشاء كرده ، به ايران گريخته ، با حزب توده
گفته شده ، گپ هاي سياسي ديگر هم گفته شده ، جر و بحث و ...  و.... كثيف  و

 بن بست ينانه به آن سطحي از شدت و حدت وگ كين توزانه و خشميگفتگو
ش را از طريق جنگ يافته ،  اين چه نوعي گذشت ، چه شكلي از رسيده كه راه حل

اگفتني هايي سياسي سازماني افشاء شده ، انعطاف پذيري و بخشش بوده  كه ن
 در آن پرتاب شده ، صداي   شكستن ش اگيالس ناشكن به شدت طرف سر رفيق

فضاي دهليز پيچيده ، همگي از جريان اطالع يافته ، دو روز بعد تمام اين 
  فكاهياتگفتنافتضاحات به  يكبارگي از ميان رفته ؛  جايش را به صلح و صفا و 

  . » !! ؟؟ ... هاي مستانه ميان طرفين برخورد داده   و خندهمبتذل
  داكتر": ش ، از سرمعلم صاحب پرسيدم  احمد علي به سلول داكتربعد از رفتن

احمد علي چطور جرأت  كرد به اين  زودي دو باره به اينجا بيايد  و با شما  بي 
مي كوشيد اين رفيق در حاليكه . جور بخيري كند ) در واقع فاتحانه ( شرمانه 

البته رسوايي آفرين صرفاً ( چيزي كه بعد از آن برخورد شديد و رسوايي آفرين  
ش بازتاب اراحتي اش گشته ، در سيماي مغمومموجب ن)  احمد علي  داكتربراي
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خندي  بر لبانش نشست و با بي ميلي و نوعي بي اعتنايي به زهرنيابد ، به آهستگي 
 اِي خدا زده گك از مه معذرت خواست ":  كرد مسئله آشتي ؛ اين چنين ابراز نظر

من در .   بعد از آن موضوع را تغيير داده مطالب ديگري را به ميان كشيد ؟ !  "
 توضيحات بيشتر نخواستم ؛ زيرا از قرائن  چنين "! بخشش  سريع "زمينه  چنين 

،  در هر حال .  بدهد  استنباط كردم  كه وي نمي خواهد  بيشتر از اين توضيح
پيش خود  فكر كردم بايد علت ديگري در ميان  باشد كه فردي با اينهمه افتضاح و 

  . رسوايي سياسي اش مورد عفو و بخشش قرار گرفته است 
  :تحليل و ارزيابي رفقاي ديگر ، از مسئله  چنين بود 

 احمد علي كه بعد از ضربه خوردن سازمان پيكار به خاطري اعمالي كه  داكتر« 
 سازمان انجام داده ، و مهم ترين مسايل سياسي و تشكيالتي سازمان اش بر ضد آن

، همواره  از ناحيه محاكمه اش از جانب  سازمان   بود را در اختيار دشمن قرار داده 
پيش از برخورد و افشاگري [ سر مي برد ه در حالت هراس ب) بعد از رهائي از زندان(

سيران به زندان تحت اداره خلقي ها  رفيق قادر، بخصوص از روزي كه بخشهاي ا
بعد از ] . سپرده شدند ، اين هراس پنهاني در وي به وضاحت مشاهده مي شد 

 ترس و لرز احمد برخورد و آشكار شدن يك سلسله مسايلي كه در باال تذكار يافت ،
كه ساير زندانيان از  به اين انديشه شده   از پيش كسب نمودعلي ابعاد بيشتر

 به وي ، و افشاي بسا مسايل سياسي با  خورد و حمله سرمعلم صاحبموضوع  بر
خبر شده اند ، مبادا  زندانيان وي را  بسان چند تن از همكاران  افشاء  شده 
اطالعات ، درداخل مثلث ، يا در راه زينه و يا در گوشه و كنار دهليز گير آورده  

  انه اي خيلي ها پرتوانياحمدعلي با آنكه پشتو. مورد ضرب و شتم قرار بدهند 
 داشت ، با آنهم جبن و ترسي را كه مي  باديگارد داكتر نجيبجفسرجنرال چون 

. كوشيد در سيمايش منعكس نشود ؛ چون خوره ، رگ و پي وجودش را مي خورد 
از همين سبب در يك فرصت مناسب سرمعلم صاحب را به تنهايي در كدام گوشه و 

را مورد تهديد قرار داده است ، تا هر چه زود تر با وي كنار دهليز گير آورده ، او 
احمد علي شخص مورد داكتر  نمايد كه تفهيمآشتي كند و باين شگرد به زندانيان 

اعتمادش مي باشد ، و بيان چنين  گپ ها  از طرف وي ناشي از عصبانيت  زود گذر 
  ] . نقل به مفهوم [ »  . بوده ؛ حقيقت ندارد 

 احمد علي ، سر معلم صاحب را به  داكترعذر و زاري  از جانبهيچ نوع كرنش ؛ 
  وادار نمي توانست- يز و خنده آور سوال بر انگ-چنين انعطاف و گذشتي غير اصولي 

كه بر تمام احكام شفاهي خود عليه وي ، كه عده اي از زندانيان آنرا از نزديك 
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خط بطالن بكشد  و هر چه ديدند و شنيدند  و ساير زندانيان از آن با خبر شدند ، 
  . زود تر با وي آشتي نمايد  و اورا هم سفره و هم كاسه خود بسازد 

 احمد علي به گونه اي  مورد تهديد داكترازديد من ، سر معلم صاحب از جانب 
تا ، قرار گرفته كه باوي هر چه زودتر آشتي نمايد و در يك كاسه  غذا بخورد 

و  بي اهميت ، امر بديهي  ...قضيه برخورد و افشاگريزندانيان  ببينند و بشنوند كه 
   !! ... . بوده  "قهر زودگذر "از روي 

  

  به منزل     ورود قاضي صاحب راتب- 4

  :د ـذكار مطالبي چنـارم ، و تـچه        

  
 قسمي كه قبالً هم اشاره شد ، بعد از دو سلولي كه براي تشناب تخصيص داده 

ن از يك ت .  پاكستاني را زنداني ساخته بودند و يا سه تنبودند ، در سلول سومي دو
 براي اينكه از اعدام و زندان هر چه زودتر نجات يابد ، خودش را در نقش ديوانه آنان

. ش مدفوع و ادرار مي كرد طوري كه  در اتاق بر روي توشك. به نمايش گذاشته بود 
ان خلقي كه شخصي بود  از موضوع به سلطاني قومند. بوي در دهليز مي پيچيد 

آنگاه . وي امر كرد كه او را در اداره اش بياورند . عصبي مزاج ، اطالع دادند 
با آنهم  زنداني مذكور از رفتن به . پاكستاني را مورد ضرب و شتم شديد قرار داد 

و كماكان  دهليز را . تشناب كه در پهلوي اتاق وي قرار داشت ، خود داري مي نمود 
گروپ گلبديني از دهكوي كوهدامن كه با تعدادي از زندانيان . ي ساخت بويناك  م
 ، حتا دشمني شانرا  به اشكال مختلف تبارز مي دادند ؛  چه كه رقابت هاكوته قفلي

و . و برادر مسلمان اش خطاب مي نمودند .   قرار گرفتند " ديوانه "در خدمت آن 
 الحق را منحيث  ء كردند و ضيااز پاكستان  به حيث كشور بزرگ اسالمي ياد مي

اين رهزنان و جنايتكاران . رهبر مسلمانان جهان و جهاد افغانستان  مي خواندند 
جبون و خود فروخته به نوبت كثافات آن پاكستاني را ، كه به حق سمبل كشور 

را با اين  عمل اش آشكار )  ستان -پاك ( پاكستان شده  محتواي اصلي  واژه 
  .ا صد شوق تمام پاك مي كردند ساخته بود ؛  ب

روزي از نزديك .  جايي ما در منزل چهارم  سپري شده بود ه مدتي از جا ب
سلول خود ديدم ، كسي نزديك  تشناب رو به روي  اتاق پاكستاني ها بر روي 

چند قدم كه پيشتر رفتم ، متوجه شدم آن زنداني باريك . توشك نشسته است 
رفقا وي را از  ( راتب شبيه است احمد بيشتر به قاضي اندام ، چهره سفيدي دارد و
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براي اينكه كنجكاوي بيشتر از اين اذيتم  نكرده باشد ) . دور برايم نشان داده بودند 
آن . متوجه شدم كه اشتباه نكرده ام . ، به سرعت به آن طرف دهليز شتافتم 

م رحيمه شنيده  خانماز طريق.  بود -داماد خياشنه ام  -شخص قاضي صاحب راتب 
اين اولين باري . بودم  كه  قاضي صاحب  در رابطه سازمان رهائي گرفتار شده است 

بعد از سالم و جور بخيري خود را . پيش رفتم . بود كه وي را  از نزديك مي ديدم 
دب و بسيار با  ؤهمانطوري كه مي گفتند ، قاضي صاحب را جوان م. معرفي كردم 
ايش بلند شده با احترام و صميميت بامن جور پرساني و وي از ج. حوصله يافتم 

از احوالش . خبر داشتم كه به  نفس تنگي شديد مصاب  مي باشد . بغل كشي كرد 
به خاطر جايش كه نزديك تشناب و رو . اطمينان داد كه فعالً خوب است . پرسيدم 

 ": سم گفت قاضي صاحب با تب. بروي سلول پاكستاني ها بود ، ابراز تشويش كردم 
 كوشش مي ": به وي  اطمينان داده گفتم  . "چاره نيست زندان است چه بايد كرد 
 خودتان را  به ": از من تشكر كرده گفت  . "كنيم جاي مناسبي برايت پيدا كنيم

  .داً از وي جدا شده  به  سلول خود آمدم ـبع . "تكليف نسازيد 
 اتاق آخري بود ، وعده كرده بود سرمعلم صاحب با يك تن از اعضاي ساما كه در

از همين سبب همان روز و يا روز بعدتر با سرمعلم . كه مي تواند در اتاق ما بيايد 
 ، يك نفر هم اتاقي دارد  ) افغان ملتي (صاحب مشوره كردم كه دگروال عزيز احمد

. بيا برويم از وي تقاضا نمايم تا قاضي صاحب راتب را در اتاق خود جاي دهد 
زمانيكه  . انجام بدهم را علم صاحب  از من خواهش نمود تا به تنهايي اينكار سرم

 - كه در ليسه عالي حبيبيه هم صنفي بوديم - نزديك اتاق دگروال عزيز احمد 
داخل سلول . رسيدم ، بعد از سالم عليك ، آنها مرا به  نوشيدن چاي دعوت كردند 

مون  مسايل زندان و اوضاع  بيرون از بعد از صحبت  پيرا. شان شده در آنجا نشستم 
دگروال عزيز احمد با . ، موضوع مريضي قاضي صاحب را مطرح كردم ... زندان و 

لحن دوستانه  معذرت خواسته اظهار داشت  كه با تأسف نمي تواند جاي خالي 
با . به قاضي صاحب بدهد ) كه به همين تازگي وي را به خاد برده اند ( رفيق شانرا 

تازماني كه رفيق تان !  دگروال صاحب عزيز خان  ": يمه جدي برايش گفتم لحن ن
 ولو فردا -از خاد نيامده  قاضي صاحب را اينجا جا بدهيد ، به مجردي كه وي برسد 

 كه هيچ زنداني آرزو ندارد به -  قاضي صاحب را دوباره به همان جاي اولي اش -
شب گذشته وي تا به صبح  به . م دهي  انتقال مي-آنجا بستره اش را پهن كند 

اقالً يكي دو شب . درستي نخوابيده است ه خاطر رفت و آمد  زندانيان به تشناب ، ب
مي كوشد ريزش . مريضي سينه تنگي دارد . در اتاق تان تجديد قوا خواهد كرد 
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دگروال عزيز احمد موافقه . در آنجا جريان هواي مرطوب بسيار شديد است . نكند 
. ز وي و دو  سه تن رفيق اش كه بعداً درآن اتاق آمدند ،  تشكر كردم ا. كرد 

بيدرنگ  موضوع موافقه  عزيز احمد را  با قاضي صاحب راتب  در ميان گذاشتم ، و 
بخشي از اسباب و اثاثيه اش را هم . از وي خواستم هر چه زودتر با من بيايد 

عداً قاضي صاحب  را با آنها معرفي ب. برداشته به داخل اتاق عزيز احمد انتقال دادم 
كه اسمش فراموشم شده  - ييچند شب بيشتر نگذشته بود كه آن رفيق ساما. كردم 

از .  اظهار داشت كه به زودي به كدام بالك ديگر  پيش رفقاي خود مي رود -
سر برده ه دگروال عزيز احمد به خاطري چند شب كه قاضي صاحب در اتاق آنها  ب

آنگاه اسباب و . با وي برخورد و پيشĤمد خوبي كرده بودند ، تشكر كردم بود ، و آنها 
سرمعلم صاحب .  داخل شديم " اتاق خود"اثاثيه قاضي صاحب را برداشته هر دو به 

  .[*] ب پذيرايي كرد ـي صاحـاني زياد از قاضـاز جايش بلند شده  با مهرب
رديد و موقتاً همكاسه  قاضي صاحب هم اتاقي ما گ ،قسميكه در باال توضيح شد

انديوالي ما دراين اتاق طوري بود كه جمع و . شدن با  احمد علي به تعويق افتاد 
جاروب اتاق را من و رفيق قادرخان انجام مي داديم سطل پر آب را از نل داخل 

به قاضي صاحب اجازه نمي . مثلث گاهي من و زماني سرمعلم صاحب مي آورد 
  . جام بدهد داديم اين كار شاق را ان

 فاميل ها با هزار مشكل مقدار پولي تهيه مي كردند و براي زندانيان شان مي 
ليت سنجيده مصرف ؤومساكثر زندانيان  دخل و خرج خود را با دقت و . فرستادند 

در پلچرخي زنداني  كه مانند ساير  فاميل هايي كه ) رحيمه ( خانمم . مي كردند 
همت  اين زن  شكيبا و با.  و پنجه نرم مي كرد داشتند با هزار نوع مشكل دست

 "شفاخانه علي آباد"يگانه نان آور فاميل بود ، كه به خاطر سابقه شغل نرسنگ در 
  از لحاظ سلسله مراتب اداري به رتبه اول ترفيع نموده بود ، كه معاش ماهوار همين 

به شغل طبابت برادرم و خانم وي كه هر دو در آلمان  . رتبه برايش داده مي شد 
  اين .  مي فرستادند   براي رحيمه اشتغال داشتند ، يك مقدار پول  در اخير هر ماه

  
  

 بعد از انتقال « :  تذكار يا فته كه اً ،  اشتباه14درجلد دوم  در زير عنوان ]  [ *
سرمعلم صاحب قادر خان به زندان  ننگرهار ، قاضي صاحب احمد راتب هم به جمع 

   . ] اضافه شد ما در آن سلول
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  در تمام مدتي كه. مي آورد  برايم  زن دلير و مبارز پول مورد ضرورتم را در زندان 
مقدار پولي هم ذخيره .  از لحاظ پولي به كدام مشكلي بر نخوردم ،زنداني بودم 

داشتم كه از آن براي رفقاي بي پايواز و ساير زندانيان مساعدت مي كردم ، و چنين 
  .ظايف ابتدايي هررفيق ميدانستم عملي را جزء و

انواع كن و چند نوع انتي بيوتيك و س مورد ضرورتم ، با مقداري  مة ادوي
 كه در كشور آلمان به طبابت مشغول بود -  ويتامين به طور منظم از جانب برادرم

 براي زندانيان به تشخيص و تجويز  رفقاي داكتر  آن ازمقداري.  فرستاده مي شد  -
مانند ساير عناصر ، من هم .  داده مي شد )رفقا   آن از طريق(و مريض واز بي پاي

 البته  دور از -چپ انقالبي ، كه وضع اقتصادي بدي نداشتند ، به زندانيان بي پايواز 
كمك به در هنگام تايپ سطر هاي فوق .  كمك مي كردم - چشم عوامل اطالعات 

وضد انساني خلق  پرچم و خاد وي را كه رژيم منفور  ،يك جزامي مظلوم و بيچاره 
رفيق نيز به زنجير شكنجه و ستم كشيده بود ، درذهنم تداعي شدكه جريان آنرا 

  :چنين  به تصوير كشيده  اش اين» ياداشتهاي زندان «  دررحماني
  خالق ترين ويژگي هاي خاطره نويسي ، به تصوير كشيدن وقايع و رويداد « 

ه خاطره نويس  داشته ها و برداشت هاي عيني را كه هاي فراموش ناشدني است ، ك
روال كار آنگاه دلچسپ و مجذوب . از يك وقت ويا جاي مشخص درحافظه دارد 

كننده ميگردد كه چگونگي رويداد ها با همه دل زدگي ها و دلشادي هايش نقاشي 
 ارمغان) خاطرات زندان (  رفيق گرانمايه كبيرتوخي با نگارش ةشود ، آنچه خام

آورده است كاريست دشوار ؛ مگردرخورتمجيد و سزاوار توجه كه اين ويژگي ها را 
  . دارد 

اه جسم وجان ده ها هزار زندان پلچرخي آن شكنجه گاه جهنمي ، يا فرسايشگ
 وطنپرست ، اسيران دربند كشيده رژيم سفاك كودتاچي هاي خلقي و هآزاديخوا

ناشدني دارد ، هر زنداني رسته پرچمي هزارها هزار قصه تلخ و مضحك فراموش 
ه هاي درد ناك و اندوهبار را بخاطر ـه اين قصـازمهلكه مرگ و خطرتيرباران هم

  ... . دارد 
درآن زندان كه وطن فروشان مزدور تالش داشتند تا بزعم شان دلباختگان 
آزادي و عاشقان ميهن را ازهستي و هويت ، ازانسانيت و خالقيت عاري بسازند ، 

كساني كه مرارت روزگار اسارت و ؛ حتا هول از مرگ را به سخريه گرفته بودند 
هرازگاهي با بلوغ خرد و جان نثاري در تنوير اذهان زنداني هاي گم كرده راه 

يعني بي ( كمرهمت مي بستند ويا به ياري آنهاي مي شتافتند كه دور از يار و ياور 
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توجه بدون درنظرداشت تضاد هاي پاي در زنجير داشتند ، اين انديشه و ) پايواز 
گوناگون شامل هريك ميگرديد كه بنحوي نيازمند ياري و دستياري بودند ، البته به 

  . استثنأي خود فروخته هاي زبون 
اين همه تالش براي خدمتگزاري ، تنها مولد تفكر واالي رفقاي چپ انقالبي 

ني و مشي آزاديخواهي داشتند بود ، آنهايي كه منش انسا ) ام ، ل ، ( آراسته با ايده 
، آنهاي كه خدمت توده هاي بي تاب و توان را دين خويش ميدانستند ، و آنهاي كه 
بي هراس دركارزار مبارزه ازخود مايه ميگزاردند و در راه آزادي انسان ازستم 

 آنها در زندان نان ، لباس ، پول ، دارو ، كتاب ،  ....استعمار و استبداد سر مي دادند 
اين يك حقيقت « آگاهي و وقت خودرا بيدريغ با نيازمندان قسمت ميكردند ، 

درآن روزگاري ترس و ترور ، هيچ كسي مصون » انكارناپذير است ، همه ميدانند 
چاكران سوسيال امپرياليزم ازهرسايه اي هراس داشتند ، و هركي را كه بو . نبود 

 و درفش مبارزه را بخاطر رهايي وطن مي بردند بنحوي درتضاد با آنها قرار دارند ،
شان از چنگال اشغالگران تزاري بلند كرده اند به تير و زنجير مي بستند ، آن 
وجدان مرده هاي بي شرم ، حتا از زنداني نمودن اطفال خردسال تا پيرمردان ازپاي 

  اعم ازمرد و زن عار نداشتند ، يقين دارم كساني،افتاده ، بيماران هميشه دردمند
قاري شفيع باشنده ... . درجمع زنداني ها مرد نابينا و مرد جذامي را هم ديده اند 

شاه شهيد را كه از هردو چشم نابينا بود ، از مكتب نابينايان آورده بودند  ، همچنان 
  ... . مرد ميان سال جذامي را از بهسود 

لين در يك اين مرد ستمديده در بالك دوم منزل دوم مقابل اتاق نام نهاد محص
خالء كوچك كنار دروازه دخولي وينگ در طبقه پائين يك چپركت شب و روز پر از 

او به ) متاسفانه نام آن مرد و شماره اتاق بخاطرم نمي آيد ( دردش را ميگذرانيد 
دليل بيماري اش آدم گوشه گير ، كم حرف و هميشه تنها بود ، او هيچ هم صحبت 

اتهام عمر پرادبارش را در  به كدام  و نمي دانستيم كه ا، آشنا يا پايواز نداشت ، ما
  ! زندان پلچرخي سپري مينمود ؟

مرض مدهش جذام نصف روي اورا چون خوره خورده بود ، انگشت هاي دستش 
كج ، ناخن ها و ابروهايش ريخته بود ، آن مرد برباد شده قواره شبيه به شير را پيدا 

  .  ديگران با دستمال مي پوشانيد كرده بود ، او چهره اش را از ديد
رفقا گاهي نظر به توان ، پولي ، خوراكي ، چيزي ، مقابلش ميگذاشتند كه با 

  .يك تشكر دردانگيز ازعقب همان دستمال ونگاه هاي پرازسپاس پذيرفته ميشد  
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وضع اسفبار آن  زنداني مريض قلب رقيق و انساندوست رفيق توخي را بيشتر 
و مشكل ؛ بارها توسط خانم و  خطرقبول هرن رفيق مبارز با بدرد مياورد ، اي

خاطرات دردناك ( همسنگر انقالبي اش ، رفيق رحيمه توخي شاعر و نويسنده 
براي آن مرد دارو و دوا ميخواست و بر روي چپركت اش ) هشت سال پايوازي 

تماميت اين خاطره با ... . اين محبت ها سوا از معاونت هاي ديگر بود . ميگذاشت 
وضع دردناكش يك شيريني خفيفي هم داشت ، همه ميدانند جذام يك مرض 
ساري و مهلك است ، درجوامع ديگر جذامي ها را از اجتماع مردم جدا نموده و 
درساحات مشخص كه به اين منظور اختصاص داده ميشود ، نگهداري كرده تحت 

ن مزدور ، آن آدم جذامي مراقبت ميگيرند ؛ مگر پرچمداران دشمن خلق ، اين جانيا
  !!را هم در محدوده تنگ زندان با ديگران همزنجير ساخته بودند ، زهي ددمنشي ؟

رفيق توخي كه خون رگ و ضربان قلبش را براي روز رزم و پيكار براي آزادي 
ميهن و مردم امانت نگهداشته بود ، نمي خواست و آرزو نداشت با مرض جذام 

 ميدانستم ، براي اينكه با آن رفيق كمي شوخي كرده بميرد ، من اين حساسيت را
باشم و بدانم كه با آن مرد جذامي دست ميدهد يانه ، به آن مرد جذامي با 

 آيا الزم نمي بيني بخاطر اينهمه كمك كه توخي صاحب ": صميميت چنين گفتم 
 ، وي "برايت  كرده نزدش بروي و با ابراز تشكر دست  توخي صاحب را بفشاري 

من به اين فكر بودم  كه وي . رفم را پذيرفته به طرف چپركت توخي صاحب رفت ح
با رفيق توخي دست  خواهد داد ؛ اما وي كه از مهلك بودن مريضي خود آگاه بود 
به عوض دست دادن با توخي صاحب  دست خود  را بروي سينه اش گذاشته از 

بت من با آن  زنداني شده رفيق توخي تشكر  كرد ، رفيق توخي كه قبالً متوجه صح
و مقصدم را از فرستادن وي به عنوان شوخي باخودش مي دانست ، خود را جمع 
نموده به آخرين قسمت چپركت كشيده بود ، آنگاه توخي صاحب هم دست به 
سينه به عنوان احترام متقابل و با فروتني آميخته با مهرباني به مرد جذامي چنين 

 به تشكر ندارد ، مه كدام كار مهمي برايت نكرده ام ، بيادر جان ، ضرورت": گفت 
  "زنده باشي . هر كمكي كه از من و رفقاي ما ساخته باشه  برايت  انجام مي دهيم 

و تو نميداني كه بخاطر آن ... اين هم خاطره اي از آن روزگاران درد و داغ 
     .»!  رويداد هاي مصيبتبار و مضحك بخندي يا گريه كني ؟
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   و  رتـ معاشةيوـ شبه  اهـوتـنگاهي ك  -  5

  :تسليمي در زندان  زيست يك  چگونگي       

  
همين سبب  اين قلم  به فهم طبي داكتر احمد علي  با ديده احترام نگريسته از 

زندانيان  شماري از در حالي كه   . مصدا  مي كرد)  "داكتر صاحب "(وي را  
 و "... كور "كسي وي را . يش به كار نه مي بردند  را برا"صاحب"هيچگاه پسوند 
از جمله انجنير حسين و رحماني صاحب .  صدا مي كرد "  كورك "كسي هم  او را 

 "صاحب" هم  با گفتن صرفاً داكتر اكتفا نموده از بردن نام وي و پسوند عده اي. 
  . صرفنظر مي كردند 

 رباني  مسعود تعلق داشتند  ؛  به باندتعدادي از مليشه هاي دولتي ، كه قبالً
 جمع -ش  ا در دور و پيش- مپن كه چند نفر هم قماش خود را ومثل مامور جبار ل
  داكترابه آهستگي ب كه يگان مشكل صحي خود را " اصغر"؛ مثل[ و جور كرده بود 

تا در تقابل با ساير گروپ هاي رقيب ، نيرومندتر  ] احمد علي در ميان مي گذاشت
اين جنايتكاران از وي فقط با . يد ؛ به احمد علي نيم نگاهي داشتند به حساب آ

كه آنرا به شدت اداء مي كردند ، تا آهنگ شان  )  "داكتر"( گرفتن  پيشوند نامش 
مامور جبار  اصالً رعايت  نوعي احترام به . بار تحقير داشته باشد ؛ نام مي بردند 

 زماني كه تلويزيون  :  مثال ةبگون. بود ش را هم براي  احمد علي قايل نبانداعضاي 
مثلي ( به آواز بلند .  آن برفك  مشاهده مي شد ةروشن نمي شد و يا بر روي صفح

 آن اداره "خانه سامان" و يا "برقي"اينكه  مدير خود خواه و رشوه خوار يك اداره ، 
كه طوري كه حريفان  اخواني اش هم بشنوند و بفهمند ) را مخاطب قرار بدهد 

كجا !   داكتر ":  مي گفت -چپي يي مثل داكتر احمد علي به وي احترام مي گذارد 
   . "گم شدي ، بيا كه تلويزيون خراب شده 

گلبديني ها و ساير اخواني هاي مكتبي جز خبرها ، به ساير پروگرامهاي 
روشن كردن و خاموش نمودن و . دلچسپي نشان نمي دادند ) ظاهراً ( تلويزيون 

توگويي وي . احمد علي انجام مي داد داكتريري از روي صفحه تلويزيون را گرد گ
از پايان   بعد .خودش را مكلف مي ديد كه تلويزيون را به وقت و زمانش روشن نمايد

خانه " وي با صبر و برده باري يك ، دولت خاين و دست نشانده "سرود ملي"
ت كه سرود ملي پايان يابد ؛  تازه مقرر شده در دفتر يك رئيس ، مي گذاش"سامان

 ؛ در حالي كه كرد و دستمال را بروي آن مي كشيد  آنگاه تلويزيون را خاموش مي
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 با نفرت به اتاق هاي خود بر مي گشتند و منتظر پايان آن سرود ساير زندانيان 
   .خيانت به ميهن نمي شدند

، حوصله  رفتن و نوبت گرفتن و نشستن ، و يا ايستاده شدن  نزديك منقل 
 احمد علي كه دست پخت با مزه اي داشت ، درچنين  داكتر.بيشتر مي طلبيد 

احتياط از اينكه با ( وي با  احتياط . رده باري خاصي از خود نشان مي داد حاالت ب
ش را كه به ظرف خالي پخت و پز) تصادم نكند زندانيان در جريان  نوبت پخت و پز 

 سر كشي مي كرد ، تا ببيند كه نوبتش رسيده و  چند بار به آن.نوبت مي گذاشت 
زماني كه نوبتش مي رسيد و متوجه مي شد كه زنداني بعدي منتظر نوبت . يا خير 

است تا غذايش را طبخ نمايد و هر چه زودترآن را با هم اتاقي هايش صرف نمايد ، 
.  كرد ش را به وي تعارف مي ، آميخته با صميميت كذايي نوبتآنگاه با صداي آرام

  داكتراخواني مذكور  به خاطر اين مهرباني ؛ حتا ازوي تشكر هم نمي كرد ؛ مگر
  مي تواند توجه"حسن نيت"  به اصطالحاحمد علي در فكر اين بود كه باين شيوه
البي بود ،   سياسي و انقةوي كه فاقد وزن. هم اتاقي هاي آن اخواني را جلب نمايد 

از هر ساخت (  خود  متحد و يا متحديني ولو گذرا  تا برايهمواره تالش مي ورزيد
  .  ؛ دست و پا  كند )  سياسي كه مي بود -و ريخت اجتماعي 

زماني كه سيم و پلـَك منقل برقي  كدام نقص و عيبي  پيدا مي كرد ، مامور 
كجا گم استي ، بي خي كه منقل كار !   داكتر ": جبار يا رفقايش صدا مي كردند  

يا اگر تلويزيون تصوير را درست نشان نمي داد ، وي را با چنين حرف و "نمي كنه 
با يك جهان تأسف كه داكتر هم  بدون  درنگ  در هر جا كه ... . هاي مي طلبيدند 

 مامور ":  نزديك آنها مي رساند و مي گفت - نفس سوخته - مي بود ، خودش را
مت و سو مي داد كه تصوير آنگاه آنتن تلويزيون را در جهتي س. "صاحب اينه آمدم

بعد از دستكاري . و يا منقل را مورد بررسي قرار مي داد .  بر روشني  نمايان گردد 
 اينه مامور صاحب تيارش " گزارش مي دادمنقل و يا تلويزيون نزد مامور جبار رفته 

   .   !!"كدم 
 "سبك سنگ " و "سبكسار "و   "دهان پر آب " كه طور معروف احمد علي

 تحقير آميز آنان را ناديده مي گرفت ، و بر روي خودش ة، پيش آمد و رويده بود ش
 چپ "ظاهراً به ديگران  چنين  وانمود مي كرد كه گويا به مثابه يك . نمي آورد 

 طبقاتي آنان -  بدون در نظر داشت مواضع سياسي - ميخواهد براي زندانيان "واقعي
ا در اختيار  امر و نهي اين داره گك و آن او در اصل خودش ر.  مفيد واقع شود -

 و فكاهيات مبتذل ، لبخند  و با گفتن لطيفه قرار داده بود  و مليشهمپنوداره كگ ل
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 اينها  به خاطري بود كه از جانب حلقات ةهم. رضايت را بر لبان آنان مي نشاند 
 در موقع مپنان و ساير زندانيان كدام صدمه اي متوجه وي نگردد  و اگر بتواندول

اين شيوه وسياق وي  . "چه بهتر" لزوم آنان را مخفيانه در تقابل  با ما  قرار بدهد 
با زيركي مختص به خودش ، مناسبات و تناسب قواي فزيكي . در تمام سلول ها بود 

و جاذبه هاي فردي و سازماني  زندانيان را زير نظر داشت و با دقت آنرا مي پائيد و 
 ارزيابي مي كرد ، خودش را  و متشكلتر آنگاه آناني را كه قويتره مي نمود ؛بس محا

در اصل آنان . در معرض امر و نهي شان قرار ميداد ، تا از تحكم بااليش لذت ببرند 
.  عادت ميداد - از امر و نهي آميخته با تحقير خودش - را به همچون لذت بردن ها 

از پليد ترين رسوبات طبقات   اش را به بخشي "خدمات انساني"بدين نهج گويا 
 بخصوص با طيف  چپ انقالبي كه از آنها -اجتماعي عرضه مي كرد ، تا به سايرين 

 كه وي كسي نيست كه در حالت تجريد قرارش بفهماندنفرت پنهاني داشت ؛ 
  .بدهند 

احمد علي ، فضل رحيم ،  فضل كريم ، حكيم توانا و معلم حفيظ را داكتر 
 نگاه هاي نفرتبار مي نگريستند و از معاشرت با آنها اجتناب مي اكثريت زندانيان با

ة  هر زماني كه بر روي پرد ، سبـُك روحتسليم شدگان هرزه كردار. ورزيدند 
 رگباري از داو و دشنام ؛ كتره و كنايه ؛ حتا جمالت  ،تلويزيون ظاهر مي شدند

  .ركيك كوچه و پس كوچه بر سرشان  مي باريد 
 گفتگو پيرامون جنگ و آشتي داخل سلول ما ، ميان زندانيان  هنوز تبصره و

كوته قفلي هاي دهليز سمت شمال و جنوب گرم بود  كه روزي  احمد علي در 
حاليكه  از دو طرف ديگ داغ غذاي طبخ شده  محكم گرفته  بود ، با سر وصدا وارد 

بعد از . يد سلول ما شد ، تا ديگران را متوجه نزديكي اش با سرمعلم صاحب نما
اينكه سالم داد ، با صداي بلند طوري كه زندانيان  قرب و جوار سلول ما هم بشنوند 

سرمعلم صاحب  اين را آوردم كه هر چهار ما با هم يكجا بخوريم ":  ، چنين گفت 
. بعد از آن تاريخ به اتاق ما مي آمد و مدتي مي نشست و صحبت مي نمود  . "

را به داخل سلول ما مي آورد  و از ما  تقا ضا مي گاهگاهي غذاي طبخ شده اش 
 من به توافق رسيديم كه ما سرمعلم صاحب و. كرد آن  را با وي يكجا صرف نمايم 

سرمعلم . چنانچه اين كار را انجام داديم .  كنيم وي را مهمان) متقابالً  (هم  
قرار كرده  بود صاحب با  وجوديكه بعد از آشتي با وي روابط گرم و صميمانه اي بر 

 توخي  ":  با  احتياط و به آهستگي چنين گفت  كه وي در اتاق نبود ،؛ وقتي
چيز هايي كه  در . صاحب  نظرم در مورد  احمد علي هيچ تغيير نكرده است 
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او آدم خطرناكي است ؛ اگر با او آشتي كردم و . موردش گفته ام كامالً درست است 
من فكر ميكنم بياكه  او را . ه جداگانه است لطف خوش مي كنم ، اين يك  مسئل

اين بهتر است ؛ زيرا با اطمينان  غذاي خود را صرف كرده . همكاسه خود بسازيم 
توخي صاحب شما اينرا ميدانيد  كه وي داكتر است  مي تواند به تدريج . مي توانيم 

يد ، از در غذاي ما موادي را مخلوط كند  كه به بخشي از بدن ما صدمه وارد نما
 در " ... .همين سبب چه بهتر كه  وي را همكاسه  و هم دسترخوان خود بسازيم 

  .در باره اش بيشترفكر كنيم . جواب سرمعلم صاحب گفتم خوب است 
به خاطرم نمانده چند و يا چندين روز  از خواست سرمعلم صاحب مبني بر 

 به تنهائي تصميم  سرمعلم صاحب ما با احمد علي سپري شده بود كههمكاسه شدن
 كه شب را در اتاق رحماني -احمد علي . گرفت تا با احمد علي  همكاسه شود 

 غذا صرف  ودر درون سلول ما شدهبا سر معلم صاحب همكاسه -صاحب مي خوابيد 
كار پخت و پز . من و قاضي صاحب راتب با هم يكجا  غذا مي خورديم . مي كردند 

  . مي داد و از ديگرش را من به عهده داشتم يك دسترخوان را احمد علي انجام
 هاي  احمد علي را افشاء كرد ، خود ، " شهكار"بعد از اينكه  سرمعلم صاحب 

قلباً ناراحت به نظر مي رسيد ؛ مگر طنين كتره و كنايه زندانيان ؛  بخصوص خادي 
 ر داكتها  ، چون نيش گاو زنبور هاي از سطح كثافات برخاسته ، بر جان و روان

 پيش از ،او كه از ناحيه ضرب و شتم توسط  زندانيان . احمد علي  فرو مي رفت 
برخورد با سرمعلم صاحب  هم  احساس ترس و خطر مي نمود ، پاد زهر آنهمه 

  فروتني هاي مضحكو بازاري و  گفتن طنز و فكاهيات مبتذلنيش زهر آلود را در
 مي ديد  و مليشه  هاي اخواني"ك داره گ" در برابر ومجيز گوئي هاي خنده برانگيز

  . ، تا ساير زندانيان 
اگر اين  . "كرد   خوب درآمد  مي":  سر معلم صاحب ةاحمد علي  به گفتداكتر

 خواهيم ديد كه احمد علي افراد و اشخاص ناشناس را در زندان ،  ،جمله را بشكافيم
ز صحت و سالمت با سخنان شيرين ، ابراز ارادت كذايي ، پرس و پال بي مورد  ا

اشخاص و گفتن فكاهيات مبتذل و لطيفه هاي مضحك و قصه هاي راست و دروغ و 
خنده بر انگيز و مشاطه گري هاي لومپنانه متمايل به سخن زدن با خود مي ساخت 

وي اميال سركوب شده ، آرزو هاي بر آورده نشده ، عقده هاي رواني ، خشم ، . 
و ضربه هاي رواني ناخوشايند  ها   در بسا رشته نفرت ، پرخاشگري ، تجربيات ناكام

خود را ناخود آگاه  با .... ، تحقير ها ، حسد و كينه و ميل به  تهديد و تخريب و
لطيفه ها و طنز هايي نشان مي داد كه  همين نوع مزاح ها  در واقع  نوعي تخليه 
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 بود كه بدان شمول ترسيه هيجانات و اضطرابات ناشي از پيكره هاي تذكار يافته ب
اشاره شده ؛ ولي از منظر آسيب شناسي رواني درست مثل استفراغي مي ماند كه 
وي به بيرون مي  ريخت و خالي مي شد  ؛ اما دوباره و ده باره و صد باره آنرا  با 

  .  د و همواره دنبال تغذيه مسموم  و بيمار گونه بود يآلودگي بيشتر سرمي كش
  

  بهكه ي ـوزي و نفرتـن تـ كي- 6

  : دوستي و صميميت انجاميد       

  
وب به كدام تنظيمي كه نفوذ سدر سلول آخري ، جواني  شجاع  و مغرور ، من

وي كه . اك كابل داشت ، زنداني بود هفراوان در مناطق بيني حصار ، شيوه كي و س
قد متوسط  و اندام ورزيده اي داشت ، با هيچ كسي در ارتباط و همدستي قرار 

 سال ي بيستئاز قرائن چنين استنباط مي شد كه مي خواست به تنها. نداشت 
 هم اتاق و كابلاك ه سةاين جوان ساده با يك تن باشند.  را سپري نمايد قيدش

اين جوان . همكاسه بود ؛ مگر از ارتباط وي با اطالعات زندان چيزي نمي دانست 
 -ن هاي مليشه شده  رباني مپوخود بوده ، به تنهايي درتقابل با له كامالً متكي ب

در  (مپن هاي حزب اسالمي گلبدين وو ل)  ؛ مثل مامور جبار و دسته اش (مسعود 
جالب اين بود كه  هر دو گروپ از  تقابل و در گيري . قرار داشت )  همين دهليز

 احمد علي بسيار تالش  داكتر. با وي ؛ اجتناب مي ورزيدند يمستقيم و رويا رو
 خودش آن شخص با قومنداني ة كه برطبق گفت-يق هم اتاقي ظاهرداشت  تا از طر

  .  با وي نزديك شود -زندان ارتباط داشت 
زمانيكه ظاهر با هر يك ما ؛ بخصوص با من رو برو مي شد ، رنگش از شدت 

 را در خود نمي ديد كه اما جرأت اين كار. تغيير مي كرد خشم و يا نفرت ، بيدرنگ 
 در مورد اينكه ما چرا نماز نمي خوانيم  چيزي  بگويد شود  و با من طرف يرويا رو

گاهگاهي كه در غياب ما  تبليغات تحريك آميز از طرف اخوان مكتبي شدت . 
 تبليغ آنان گسترده تر مي شد ، آنگاه  اين جوان  ةبيشتر اختيار مي كرد  و دامن
 ما در داخل اتاق خود كه با آوازي لرزان ، قسمي كه، بعد از پايان نماز و دعا و نياز 

 "...  اِي بي نماز ها ره ": در دو متري وي قرار داشتيم ، بشنويم ، چنين مي  گفت 
دراين تحريكات ، .  فقط همين جمله ناتمام اش را يكي دوبار تكرار مي كرد .

خود اين جنايتكاران خود فروخته  توان  ، دراصل . وان داشتند اگلبديني ها سهم فر
ولو كه آن چپ (  جر و بحث با هيچ يك ازمنسوبين  طيف چپ انقالبي را مقابله و
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نداشتند ؛ ولي همواره در ) انقالبي ؛ حتا در يك سلول چهار صد نفره  تنها مي بود 
فكر اين بودند كه آدم هاي احساساتي ، نترس ، ساده انديش و متعصب را بيابند و 

  .  قرار بدهند ماآنان را در تقابل با 
باري بود كه ظاهر در پايان نماز چاشت ، همين جمله را در مقابل سلول ما چند 

درآخرين باري كه از شنيدن جمله اش كامالً بي حوصله شده بودم ، . تكرار مي كرد 
اينجا پاي حيثيت  چپ انقالبي در جبهه . آنرا مصاف و رويا روي تلقي كردم 

روخته هاي جنگ مقاومت كه وي فرهنگي در ميان بود ، آنهم با رذيل ترين خود ف
 عمل مي كرد ؛ نبايد - خود آگاه و يا ناخود آگاه -به تحريكات غير مستقيم آنان 

از همين رو تصميم گرفتم تا به نوعي جواب اعتراض توهين . عقب نشيني مي شد 
كه  از زبان  اين جوان ساده انديش  طنين ( آميز اين طيف پليد و ضد روشنايي را  

و هرگاه ضرورت افتد با  برخورد فزيكي معضله راحل نمايم . بدهم )   شد انداز مي
از همين سبب . كه درسي باشد به ساير اخواني هاي توطئه گر و اجيران فرومايه 

فكرت باشد كه امروز در برابر ظاهر قاطعانه : پيش از نماز به رحماني صاحب گفتم 
  .عكس العمل نشان مي دهم 

 كه مريضي ماگرين و نقرص كه هر دو را تحت كنترول بايد يادآوري نمايم
درطول مدت زندان عالوه بر . داشتم ، مانع ورزش روزانه ام شده نمي توانست 

 . [ مي كرد ، پياده روي هم مي كردم ءورزش منظم روزانه كه يك ساعت را احتوا
 م بهپياده روي كه جزء عادت ام در خارج زندان شده بود ، به طور دايدويدن و 

  - ساعت 4  و يا 3بعضي از روز ها  ؛  ] .  در زندان مي پرداختم ورزش اخيرالذكر
در طول دهليز ها ، به دور قفس ها ، و در .   پياده روي مي كردم -البته به وقفه ها 

هرگاه در سلول چپركت مي بود (  متر 3 در 4محدوده كوته قفلي هايي با مساحت 
و در شرايطي كه با چهار همزنجير در . ت مي نمودم رفت و برگش) و يا نمي بود 

در جريان ورزش كم و بيش موفق شده . كوته قفلي مي بودم ، جا بجا مي دويدم 
بودم ، تا  از انديشيدن به زندان وفشار هاي گوناگون و طاقت فرساي آن خود داري 

ه ام اثر خستگي بعد از پايان ورزش روزانه مي توانست باالي خواب شبان. نمايم 
  .   مثبت داشته باشد 

از اينرو  كرمچ هايم را . من توان تقابل فزيكي با اين جوان را در خود مي ديدم 
 به روز هاي تفريح مي پوشيدم و در "1بالك"به پا كردم و برزوي سپورتي را كه در 

 آنگاه در پشت دروازه سلول به انتظار. صحن بالك با رفقا يكجا مي دويدم ، پوشيدم 
ما در جريان هر وقت نماز ، بر روي دروازه سلول پرده انداخته ، ( پايان نماز ماندم 
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بعد از پايان نماز و ختم دعا ، به مجردي كه آواز ظاهر را ) . آن را بسته مي كرديم 
درنگ را الزم ... ] اين بي نماز ها را  . [ "...  اي بي نماز ها ره ": شنيدم كه گفت 

سلول را با شتاب ، طوري باز كردم كه صداي آن در دهليز پيچيد و  ةنديده ، در واز
، بودند زندانياني كه بر روي جاي نماز هايشان نشسته مشغول ختم دعا و اوراد شان 

نگاه ستيزه جويم را  دريكدم به . حيرت زده متوجه سر و وضع من گرديدند 
 واكنشي را هرگز از چشمان نفرت بار و خشماگين اين جوان لجوج كه انتظار چنين

در .  ، توگويي لحظه اي بعد به وي حمله ور خواهم شد دوختممن نداشت ، طوري 
ديد بالنده و مترقي و خادم انسان دردمند و ، از يك سو [ تقابل و تصادم دو ديد 

و در سوي ديگر ؛ ديد متحجر وسنگ شده و در خدمت رقيت و بندگي ، ستمكش 
نجام ديد بالنده اثر مطلوب اش را بر جوان مغرور، سر ا] روان آدمي كمر بسته 

. تغييري در رنگش پديدار شد . احساساتي ، ساده انديش و بي پيرايه  گذاشت 
لحظاتي چند در چشم ستيزه جويم كه درياي از خشم وخون انسان مترقي و تحول 
طلب در آن مي جوشيد ، نگريسته آنگاه متوجه وخامت اوضاع شده جاي نمازش را 

  .از روي زمين برداشته به اتاق اش رفت 
 - اين جبون ترين كسي كه تا آن وقت در زندان ديده بودم - احمد علي داكتر

درست  [ بازيركي خطر برخورد را محاسبه كرده از صحنه خودش را كنار كشيد 
 و احمد علي  كرد... مثل برخوردي كه رحماني صاحب با يك گلبديني در بالك 

  ...  ] .  از معركه كنار كشيده  بود و"رانه  دلي" خودش را
بعد از اين فراخوان به مصاف ، ظاهر بعد از ختم نماز از گفتن چنين جمله اي 

در اين رويا رويي قاضي صاحب و .  به اتاق اش مي رفت اًخود داري نموده راس
تنها رفيق . انجنير حسين و همكاسه هايش در صف نمازگزاران قرار داشتند 

ان و رفيق رحماني ، من و احمد علي در صف بي نمازان قرار گرفته بوديم و قادرخ
  .بس 

تحريكات  اخوان مكتبي بر ضد بي ( سرمعلم صاحب درچنين حاالت و اوضاع  
ي و خطر تصادم مي رفت ، فقط يكي يا دو بار دچار يكه احتمال رويا رو) نمازان 

جا كرده ه ب صف نماز گزاران جاآشفته فكري شده به دهليز بر آمده  خودش را در 
  .بود ؛ مگر به زودي متوجه اشتباه خود شده ، ديگر به نماز ايستاده نشد 

 زماني كه قاضي صاحب راتب  هم اتاقي ما شد ، در هنگام نماز بي درنگ  ما را 
ترك گفته در پهلو  و يا در پيشروي ظاهر در صف نماز گزاران مي ايستاد ، تازماني 
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و سوم نزد رفقاي خود رفت ؛ حتا يك وقت هم ، نمازش را ترك نكرد كه به طبقه 
  . كرددر تمام ختم هاي قران اشتراك 

.  قاضي صاحب در بحث هايي كه در داخل اتاق باز مي شد ، اشتراك نمي كرد 
گانه او به طور مطلق  نه تنها در داخل سلول ما ؛ بلكه در تمام دهليز  خودش را بي

ميان رفقايش مي بود  خودش را اينقدر بيگانه يد اگر درشا. احساس مي كرد 
وي  به نسبت مريض صعب العالج كه عايد حالش بود ، هميشه . احساس نمي كرد 

كسي نديده  و نشنيده بود كه قاضي صاحب . مقدار زياد ادويه  در نزد خود داشت 
 كامالً .به عنوان كمك به كدام  زنداني مريض ؛ حتا يك قرص دواي مسكن بدهد 

من گفت كه از قاضي صاحب فالن ه  احمد علي ب داكتربه خاطر دارم كه يكبار
مسكن را كه نزد شما نبود ، خواستم تا آنرا به يك زنداني كه مريض است بدهم ؛ 

  .  دوا برايم خود داري نمود  آنمگر قاضي صاحب از دادن
ان مورد نظرش ؛ احمد علي بار بار از من دوا مي گرفت و آنرا به مريضداكتر 

زماني كه  .  بودند ؛ مي داد تشيعيعني زندانيان قواي مليشه ، بخصوص  به آناني كه 
   مريضان مليشه با بهانه اي از دادن دوا به ،به اين عملكرد موذيانه اش پي بردم 

من افزونتر ه  پنهاني اش نسبت بةخود داري نمودم ، كه از اين سبب هم كيناش 
از آن تاريخ به بعد ، ادويه اي را كه بايد به افراد ( ... )   رفيقةگفتبر طبق . گرديد 

  .  دست مي آورد ه مورد نظرش مي داد ؛ به سهولت از داكتر زندان ب
 زمان پشتواره سنگين تكامل را بر عراده سنگين مكان نهاده راه  پر نشيب و فراز

 روز هاي ة عراده هاي گردندتيغ  .  را با تمام كجراهه و بيراهه اش مي پيمود تكامل
 بر روي پوست و گوشت ما كشيده مي دان استعمار با تمام  درد و داغشطوالني زن

اواخر (ما را به زنجير شب هاي طوالني ة دشد ، آنگاه جسم و روح پارچه پارچه ش
مي بست ، تا در روز ديگر آنرا تحويل گرفته كار هميشگي اش را با ) ماه جوزا 

  . گيرد بيرحمي از سر 
در يكي از همين شبهاي گرم كه برخي زندانيان به خواب رفته و شماري ديگر 

 خسك هاي زندان مي گرفتند ،   شانرا ازة انتقام خون هاي مكيده شد- مثل من -
او مرا بيرون خواسته . سلول ما نمايان شد برابر دروازة  احمد علي درداكتر كله سر و

 ظاهر "من گفت كه ه  پيشتر هم اتاقي ظاهر ب،توخي صاحب « : با مهرباني گفت 
 اگر كدام دواي داشته باشي برايم بده كه آنرا به ظاهر بدهم  ،به شدت سردرد است

. » همين وقتش است مي توانيم به او كمك كنيم   . "ش خوب شود ي ا، تا سردرد
 گرفته به او آنرا. بكس حلبي خود را باز نموده  مسكن مورد نظرش  را به وي دادم 
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ظاهر به هم اتاقي اش گفت كه هيچ گونه مسكن وي را خوب . هم اتاقي ظاهر داد 
هم اتاقي اش . اگر يك  دانه ليمو بخورد سردردي اش خوب مي شود . نمي سازد 

 با آنكه ليمو كم پيدا و -  خبر داشتوي . احمد علي رساندداكتر او را به  ة خواست
زي مقداري ليموي تازه را در بين برگ گذاشته  رحيمه در هر پايوا-قيمت است 

 من ليمو ها را در البالي برگ ها پيچانده در درون مرتبان كوچك .برايم مي آورد 
 ؛ زيرا در ليمو مادة  روز ليمو ها خراب نمي شد20 – 15 مي گذاشتم تا ئيشيشه 

  ، از همين سبب  هست كه از فاسد شدنش در كوتاه مدت جلوگيري مي كند
. من دو  دانه ليموي آبدار برايش دادم . ي ظاهر را  با من در ميان گذاشت ااسته خو

فرداي آن ، هم اتاقي ظاهر به احمد علي خبر .  آنرا به هم اتاقي ظاهر داد احمد علي
داد كه سردردي  ظاهر خوب شده ؛ مگر به ظاهر نگفته بود كه ليمو ها را از كدام 

بعد ، بارديگر هم اتاقي ظاهر نزد  احمد علي آمده مدتي . اتاق دستياب كرده است 
احمد علي باز هم از من خواست كه براي ظاهر ليمو . در خواست يك دانه ليمو كرد 

من به وي گفتم كه اين بار خودش  به اتاق ظاهر رفته از وي عيادت كرده ، . بدهم 
 خبر شده قبالً ليمو را برايش بدهد ؛ همچنان وانمود سازد كه توخي از سردردي تو

احمد علي . دواي مسكن با ليمو و حاال هم  اين دو دانه ليمو را برايت فرستاده است 
ظاهراً پذيرفت كه چنين خواهد كرد ؛ مگر وي نزد ظاهر كه رفت  قسمي وانمود 
كرد كه گويا در هر دو بار ليمو هاي تازه و دواي مسكن از شخص خودش بوده كه 

 در شب هاي بعدي چند بار ديگر. براي وي آورده است چنين سخاوتمندانه آنرا 
گرفت و ... و) ضد اسهال (  احمد علي از من ليمو و تابليت هاي انتي دياري داكتر

؟ !معلوم نبود اين جوان قوي هيكل چرا مشكل معده پيدا ميكرد ( آنرا به ظاهر داد  
 استاد ده ياد زنو پاي شناسايي. و بدينگونه با وي خودش را نزديك ساخت ) 

 ظاهر بود و تمام اهالي آن ة كه از قري-را هم ) عضو كميته مركزي ساوو ( مسجدي 
آنگاه از طريق   .  به ميان كشيد -منطقه به وي و فاميلش احترام خاصي داشتند 

ظاهر خبر شد كه برادر مسجدي صاحب از دوستان نزديك ظاهر بوده او هم در 
احمد علي ادعا مي كرد كه در . زنداني مي  باشد منزل سوم و يا دوم همين بالك 

با  وي سر از همين سبب هم  ، ظاهر .   مسجدي رفت و آمد داشت  رفيق خانه
جع به وضع زندگي خود و مادرش چيز هاي به احمد علي صحبت را باز نموده را

 احمد علي در پي آن بود تا برادر زنده ياد مسجدي به دهليز ما  داكتر.گفته بود 
 احمد علي استاد مسجدي را مي شناخت و به خانه  داكتربيايد و به ما بگويد كه
  . آنان رفت و آمد داشت 
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در يكي از روز هايي كه ظاهر نزديك منقل نشسته منتظر نوبت بود ، من هم 
براي آنكه نوبت اتاق ما نزديك  شده بود ، بر روي زمين نشستم و به ديوار تكيه 

 نه به طرف  ،اين جوان مستقيماً.  و او كمتر از يك متر بود فاصله ميان من. دادم 
نفرتش از بي نمازان به اوج خود رسيده . طرف رحماني صاحب مي ديد ه من و نه ب

گرفتن ليمو . حاال وقت اش رسيده  بود تا اين نفرت بر ضد خود تبديل  شود . بود 
نوبت اتاق ما بعد از . بود  احمد علي اندكي وضع او را تغيير داده داكتراز و دوا  

متوجه شدم كاسه پالستيكي او به نزديك منقل برقي گذاشته شده ، . نوبت او بود 
كاسه پالستيكي وي را چملـُك   حرارت  ،فكر كردم تا ديگ روي منقل پخته شود

از همين سبب . دود و بوي پالستيك  سوخته در فضاء خواهد پيچيد ؛ خواهد كرد 
ف وي نگاه كنم ، كاسه اش را از نزديك منقل برداشته دور تر از طره بدون آنكه ب
جا ه او فكر كرد كه من نوبتش را مي گيرم و يا فكر كرد كه با جا ب. آن گذاشتم 

. شدت سفيد شد ه ش ب، رنگ... با وي  برخورد كنم  خواهم  كردن كاسه اش مي
شايد هم .  اعتراض كند شايد در فكر آن شد كه با كدام كلمه و يا با كدام جمله اي

 اي "، آن روزي به خاطرش خطور كرد كه بعد از نماز چاشت به  مجردي كه گفت 
 ، من دروازه كوته قفلي را با شتاب  باز كرده  نگاه  بر افروخته ام "... بي نماز هاره 

ف رويش ببينم ، با من بدون آنكه به طر،  در هر حال .... را به چشم اش دوختم 
 كاسه نزديك ": ش را نمايان مي ساخت ، با آرامي برايش گفتم  اغفلتلحني كه 
 كه مي پنداشت من ظاهر . " ه و دهليز را بوي نگيره برداشتمش كه نسوز منقل بود

پي بهانه اي هستم تا با  او  برخورد نمايم ، از شنيدن جمله ام احساس آرامش به 
نخواستم كه  . " آن "بيان كرد  وي دست داد ، و با آهستگي تائيدش را اين چنين 

 تداوم  -از همين سبب  . جلوگيري نمايد نخستين گپ و گفت ما از ادامهسكوت 
 بي درنگ با نوع دلسوزي صادقانه كه آميخته با  - صحبت را باوي درنظر گرفته 

به لحظه اي  با تعجب . " چطور است سر دردي ات ":  مهرباني بود ، به وي گفتم 
 ليمو هايي كه توسط ":  بدون وقفه اضافه كردم  ." خوب شده ": فت طرفم ديده گ

بار ديگر خطوط  .  " فايده كرد ياني  ،داكتر صاحب احمد علي برايت روان كردم
   ليمو ها از شما بود ؟": بعد از مكث كوتاهي پرسيد . تعجب بر چهره اش  نشست 

تا زماني كه ليمو تازه !  بلي " :با نرمي و مالطفت سوالش را اينطور پاسخ گفتم  . "
برادرم و . در بازار پيدا مي شود ، خانمم آنرا مي خرد و با خود به زندان مي آورد 

هميشه برايم دوا . خانمش هر دو داكترطب هستند و در آلمان زندگي مي كنند 
  ،دوايي را كه به دست داكتر صاحب احمد علي برايت فرستادم. روان مي كنند 
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 به خاصيت دوا مي فهمد  ،خانمم نرس است.  تأثير خوب دارد .ان است ساخت آلم
 ": آنگاه به آرامي و اندكي احتياط اظهار داشت . چهره اش باز و باز تر شد  . "

 ": در جوابش گفتم . "ديكش است داكتر گفت كه مسجدي شهيد از رفقاي نز
اهر با عجله و دلواپسي  ، ظ"... داكترصاحب احمدعلي مربوط به سازمان پيكار است 

  همان سازماني كه افراد آن در زندان به دولت  ": داخل صحبت شده اظهار داشت 
 . " درست است ": گفتم  . "خط دادند و در تلويزيون هر وقت نشانشان ميدهند

بعداً  در مورد نفوذ خاد در درون سازمان پيكار و تسليمي آنها  زير نام  رهبران 
همينطور درمورد سمت سياسي .  و بيش برايش معلومات دادم سازمان پيكار كم

 حاضر  اعضاي كميتة مركزي ما و از اينكه [" ساوو "مسجدي صاحب و اعضاي 
، طور ]  ،  تمام شان  اعدام شدند نشدند با دولت مذاكره كنند و تسليم  شوند

 ؛ هكذا بدنبال آن در مورد رهبران شهيد ساما در پنجره چپ. فشرده صحبت كردم 
و دسته پيشرو  و   ادر مورد  مقاومت و شهادت اعضاي سازمان هاي اخگر و سرخ

ساير شعله اي هايي كه در دوران تره كي و امين ، و بعد از تجاوز شوروي گرفتار 
شدند ، و بعد از شكنجه هاي وحشيانه به شهادت رسيدند ، طور مختصر برايش 

ه اي ها ، از گره دو ابرو و تمركز در جريان صحبت باالي شعل. توضيح دادم 
چشمانش به يك نقطه ، استنباط مي شد كه با عالقمندي ، مبارزه و جانبازي ، 
فداكاري و استواري ، مقاومت و شهامت شعله اي ها  در برابر روس ها و مزدوران 

قبل از اينكه با من صحبت نمايد ، به احمد علي [ . با دقت دنبال مي كند  را اش 
به غير از يك مادر پير كسي ديگر . بود كه در داخل كابل تكسي راني مي كرد گفته 
... .  نمي داند بعد از دستگيري وي مادر پيرش  به چه سرنوشتي دچار شده . ندارد 

   ]؟! احمد علي در زمينه رساندن احوال وي به مادرش وعده هاي داده بود 
ار زياد نوبتش را براي اتاق ما وي با اصر. هر رو ، نوبت پخت و پزش رسيد ه  ب
 هاي اخوان كه دزدانه  ما را زير نظر داشتند از نزديكي اين جوان )دهاره (داره. داد 

طوري كه  هم اتاقي رحماني  صاحب متوجه اين مسئله . با من  متحير شده بودند 
 گلبديني ها ، چند بار سر خود را از اتاق  توخي صاحب" : به من گفت اًشده بعد

   .  "اي  شان بيرون كرده ، به طرف شما مي ديدند ه
اين جوان از آن روز به بعد ، در دهليز ، به مجردي كه مرا مي ديد ، سالم مي 

يكي از روز ها . هم باوي صميمانه سالم و عليك و جور بخيري مي كردم  من. داد 
ادم كه    به برادر مسجدي شهيد در منزل پائين  احوال د": كه مرا ديد ؛ گفت 

   . "توخي صاحب و رحماني صاحب و داكترصاحب در منزل باال بامن يكجا استند
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 ؛ يعني زنده ياد   افغانستان برادر يك تن از اسطوره هاي مقاومت ،مدتي  بعد
 احمد علي كه  داكتر.كه قد بلند داشت ، به منزل ما آمد ) مسجدي ( هدايت 

 رفت و آمد داشت ، با وي جور همواره ادعا مي كرد در خانه مسجدي  صاحب
به . در پي آن من كه قبالً او را نديده بودم  باوي احوال پرسي كردم . بخيري نمود 

مجردي كه خود را معرفي نمودم و از برادر شهيدش ياد آوري نمودم كه در دوره 
 در خانه ما بود ، بار دوم با  صميميت و گرمجوشي با من بغل كشي و اغلباًاختفا 

آنگاه  مدتي با ظاهر در  . سي نموده از صحت خانمم رحيمه و اوالد  ها پرسيدروبو
بعد از پايان صحبت دهليز را با شتاب ترك كرد . ش نشسته به گفتگو پرداخت سلول

، تا سربازان متوجه آمدنش به اين منزل نشوند ؛ اگر سر بازان مي فهميدند ، آمدن 
 ديگر ناديده مي گرفتند ؛ زيرا كه سياست  و رفتن  زنداني را از يك منزل به منزل

خلقي هاي وحشي در اوايل همين  بود كه سربازان چنين رفت و آمد ها را ناديده 
زندانيان وقت بيرون رفتن و تفريح و هوا خوري و يا رفتن به كانتين را بهم . بگيرند 

مي كردند رفت و برگشت از يك اتاق به اتاق ديگر را طوري عيار . ديگر مي گفتند 
در واقعيت امر از اين ديد و واديد ها بيشتر خلقي ها و . تا سربازان متوجه نشوند 

  . اعضاي مخفي خاد  نفع مي بردند تا زندانيان واقعي  
 دو سه روز بعد از رفتن برادر زنده ياد مسجدي ، ظاهر با دعوت غير منتظره 

ليز مرا ديد ، بعد از سالم و درآن روز ، زماني كه در ده. اش مرا دچار تعجب نمود 
با صميميت  . " توخي صاحب امروز چاشت مهمانم استي ":  عليك چنين گفت
خودت بيا در اتاق ما در همان ،  هيچ تكليف نكش ظاهر جان ": تشكر كرده گفتم 

 حالي ": ت در جوابم چنين گفت يبا صميم. "جا همه با هم يكجا نان مي خوريم 
چاشت . با تشكر موافقه كردم  . "امروز خو خودت مهمانم استي . باشه ، باز مي آيم 

كار آشپزي اش را كه  تمام كرد ، آنگاه  . كه نزديك شد ، نوبت پخت و پزش رسيد 
 توخي ":  گفت ؛  اتاق ما ايستاده شد و بعد از سالم به هم اتاقي هاةدربرابر درواز

ستم به اتاقش داخل شوم ، از جايم برخاسته مي خوا. "صاحب  نانه تيار كرديم 
 پيش از اينكه  ديگ پخته شده  اش را آماده ." اينه  اينجه مي نشينيم  ": گفت 

از من . كند ، شال پشمي خود را بر روي دهليز كمي دور تر از منقل پهن كرده بود 
وي بدون مالحظه كاري و بدون . خواست تا در همان جا نشسته باوي  نان  بخورم 

 از گروپ هاي اخوان مكتبي و مامور جبار و داره اش ، عامدانه  ذره اي هراس
 در مركز ديد ساير زندانيان ، " كافر"ي نخواست  غذا خوردنش را در يك كاسه با م
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اما جرأت رويا روي و بخصوص  داره گك هاي اخواني كه با وي كينه مي ورزيدند ؛ 
  .قرار بدهد تقابل با وي را نداشتند ؛ 

 و با چنين  . با من صرف نمود ،ا كه با دست خود طبخ نموده بود غذايي رظاهر
. حركت شجاعانه و كم نظير  دوستي اش را با  طيف چپ انقالبي اعالم داشت 

چناني كه  صميميت آميخته با احترام وي نسبت به طيف چپ  مايه تعجب و 
شگان بعد ها شنيده شد كه اين جنايت پي( تبصره  اخواني هاي مكتبي گرديد  

خود فروخته به خاطر آمدن برادر مسجدي صاحب به اتاق ظاهر و غذا خوردنش با 
  ) .من ، وي را به هواداران جريان شعله نسبت  داده بودند 

 درهر صورت  عوامل اساسيي كه  اين تضاد ؛ يعني كين و نفرت را از طريق 
ايداري در حل نمود ؛ همانا پ] دوستي و صميميت [ تبديل پديده بر ضد خودش 

موضع ضد اخوان مكتبي ؛ ثبات و استقامت دريك مبارزه حاد فرهنگي با اسالم 
؛ هويت تثبيت و مريض  بي پايواز ،ت عسياسي ؛ اشكال كمك به زندانيان بي بضا

به طور مثال ( شده  چپ انقالبي در خارج از زندان و در جبهات جنگ مقاومت  
حومه كابل نفوذ فراوان ومت جنگ مقامسجدي صاحب و برادرش در جبهات 

؛ شهامت و استواري بي نظير زندانيان  شعله اي زماني كه به پيشواز مرگ ) داشتند 
مي شتافتند ؛ فهم و درايت  چپ انقالبي در بررسي و ارزيابي مسايل و رخداد هاي 
سياسي ملي و بين المللي ؛ ايستادگي و جانبداري از اسيران در برابر جالدان زندان 

ي و بازيابي راه يفشاي خادي هايي كه در ميان آنها فعاليت داشتند ؛ رهگشاو ا
كه  ) ي اعتصابيعن(درست واكنش  زندانيان در شرايط حاد و بحراني داخل زندان ؛ 

كه نتيجه اش [  را بر روي استخوان زندانيان مي كشيدند مزدوران روسي كارد
 پايوازي و مالقاتي اه مدتيان در رابطه با تعيين كوتوصول حقوق حقه زندان

 از جمله صحبت هاي برادر  ؛؛ و بسا مسايل ديگر] وتخفيف در مدت حبس بود 
 برادرش و ساير شعله اي ها ، موجب   سمت و سوي سياسيمسجدي شهيد درمورد

طوري كه نفرت . اين  تغيير در انديشه دگم اين جوان شجاع  و ساده انديش گرديد 
  داشت ؛ به دوستي و صميميت شجاعانه "بي نمازان"ه  و كينه اي را كه نسبت ب

  .  انجاميد 
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  ايـاز هـو ني شي از مشكالت ـ بخ- 7

   برحق زندانيان كه دژخيمان ساديست 

  :ل نبودند ـيتي قايـقي  به آن اهمـخل

  
 راهوا رو به گرمي مي رفت و تنفس در داخل سلول ها . نيمه ماه سرطان بود 

ر برابر دريچه گك هاي دهليز كه ايستاده مي شديم ، مي د. دشوار مي نمود 
هواكش هاي داخل سلول ها كه . توانستيم مقداركمي هواي تازه را تنفس كنيم 

ه هاي متروك عهد عتيق  بود ، توانمندي بلعيدن عباريكتر از تيركش هاي ديوار قل
 گك هاي دريچه. هواي متعفن و مرطوب و بسيار گرم داخل سلول ها را نداشتند 

ثريتي درتهويه هوا از خود نشان نمي دادند ، تو گويي تمام ؤدهليز نيز  چندان م
 براي خشنودي استعمارگران روس و سگ - اجزاي متشكله ساختمان اين هيوال 

 دست به دست هم داده ، تمام مسامات اش را مسدود ساخته  -هاي زنجيري اش 
 به داخل سلول هاي فنگس زده اش شوند بودند ، تا مانع رسيدن هواي تازه و گوارا 

  . سر مي برد ه در حالت خفقان ب،   سلول هايي كه زنداني در آن -
آفتاب كه طلوع مي كرد ، روز روشن كه فرا مي رسيد ، زندانيان همه به انتظار 

نياز آنان بيشتر از همه به آب تازه و . رسيدن نوبت تفريح دقيقه شماري مي كردند 
گوارا بود كه بخش نا چيزي از اين دو عنصر زندگي ساز ،  فقط در هواي شفاف و 

در روز هاي آفتابي و يا ابرآلود ، با آنكه فضاي . داخل مثلث ميسر مي شد و بس 
آبي و يا ابري مثلث سخت دلگير و اندوه افزا بود ، با آنهم ضرورت هايي زندانيان را 

گ پنداشته  از هر لحظه و وا مي داشت كه رفتن به صحن مثلث را غنيمت بزر
 پرتگاه ة لمحه اي زود گذر آن به خاطر تداوم حيات تاريك و مبهم شان كه بر لب

  .هول انگيز نيستي قرار داشت ؛  مستفيد گردند 
 در هنگام تفريح ، در درون مثلث ، هركي به كاري خودش را مشغول مي 

خودش را به پاليدن كسي . كسي مي دويد . جا ورزش مي كرد ه كسي جا ب. داشت 
توته و پارچه چوب هاي رنده شده و يا كنده شده از خوازه و داربست ديوار ها و 

 و يا پارچه هاي كاغذ نيمه مرطوب كه از پايوازان دوره -چوب هاي زير آهن پوش 
 امين  بجا مانده و سربازان آنها را درگوشه و كنار مثلث پرتاب كرده بودند - تره كي 

ها و توته هاي  لباس زندانيان آن دوره كه در زير خاك مدفون شده ، و يا پارچه 
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بود ، و يا بوت و كفش و كلوش كهنه ، كه  از اسيران گمنام  و گمشده بجا مانده  
و در روز هايي . داشت ، تا آنرا بر داشته در اتاق اش  پنهان نمايد  بود ، مشغول مي

و چاينك حلبي دود زده و پر آب را از كه برق نمي بود ، قسمتي آنرا  به آتش بكشد 
در يك هفته حد اقل دو بار برق مي رفت و تا چند . يمن انرژي آن به جوش آورد 

در چنين حالتي زندانيان در داخل سلول هاي . ساعت اين وضع ادامه مي يافت 
خود  چوب و چخت ، كهنه و ژنده  اي را كه پنهاني جمع كرده بودند ، آتش زده 

در . وش دادند چند بار زندانيان به همين طريق آب شان را  ج.  كردند چاي دم مي
 در فضاي بسته "قسماقسم " به آتش كشيده شده ، بوهاي جريان سوختن اشياي

حلقه  هاي باريك دود با تنبلي و بي حالي از پنجره . دهليز و اتاق ها مي پيچيد 
ول ها ، رگه هاي دود در فضاي كوچك تمام سل. گك هاي دهليز بيرون مي شدند 
با تمام اينهمه جار و جنجال ، باز .  آنرا پر مي كرد به گندي در حركت بود و بتدريج

تا اينكه قومنداني زندان . هم زندانيان با همان شيوه آب شان را جوش مي دادند 
در عوض اجازه داد كه زندانيان در . خبر شد و از اين كارشان ممانعت به عمل آورد 

بعد از . بدهند يح داخل مثلث رفته در آنجا آتش كنند و آب شان را جوش وقت تفر
 " نبوغ " قومندان خلقي با چند بار آتش كردن و چاي دم كردن در صحن مثلث 

داخل سلول ه دودي كه درفضاي مثلث مي پيچيد ب: خلقي گونه اش كشف كرد 
رديد ؛ از همين هاي هر چهار منزل مي رفت و موجب اعتراض ساير زندانيان مي گ

  . خط بطالن كشيد " ابتكارش"سبب باالي اين 
 زندانيان هر دهليز با سطل هاي دست داشته ، به دور يگانه نلي كه در گوشه 

ش مي افشاند ، حلقه مي زدند   اافراشته و آب حيات را از شيردهناي  مثلث قد بر 
 را از داخل خود بيرون مي ، تا نل آب كه گاهي با فشاركم و زماني با فشار زياد ، آب

در يك ساعت تفريح تعداد . ريخت ، به سطل هاي پالستيكي آنان  سرازير  شود 
 نفر مي 48؛ به )  مي آمدند كه به نمايندگي از دو زنداني( ل نوكريوال هر سلو

بر عدد مذكور  شمار زندانياني را كه بر روي دهليز مي خوابيدند اضافه [ رسيد 
 " كم بخت" مي رسيد و " نيك بخت"ن حالتي آب نل به چند تندر چني] ننمودم 

 ، با ناراحتي زياد  سرفروختهها  با آه و ناله و تحمل ِنق و ِفق  و ممانعت  سربازان
  . مثلث را ترك مي گفتند 

 بعد از طي ،هر يك به نوبه ، سطل پر آب را از مثلث برداشته ، هم اتاقي ها 
اكثراً انتقال آب را از مثلث من . اتاق خود مي رساندند زينه هاي چهار منزل آنرا به 

ه بود ، نمي ثقاضي صاحب به خاطري كه الغر و ضعيف الج. به عهده مي گرفتم 
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عمدتاً من و قسماً سرمعلم صاحب سطل . گذاشتم كه سطل آب را از مثلث بياورد 
زندان ننگرهار بعداً كه سرمعلم صاحب به . پر آب را تا سلول خود انتقال مي داديم 

تبديل شد ، من و احمد علي اينكار را انجام مي داديم و مانع  آوردن آب توسط 
تفريح كه تمام مي شد ، داد و فرياد سرباز مزدور بلند مي  .قاضي صاحب مي شديم 

كسي كه چانس مي آورد ، به قدر دو . شد ، تا هر چه زودتر مثلث را ترك بگوئيم 
يخته شده بود ، به همان قدر آب نل اكتفا كرده آنرا سه گيالس آب در سطل اش ر
 با سطل هاي خالي به سلول  نا اميدانه اكثر زندانيان. با خود به سلول اش مي آورد 

زماني كه سرباز پايان تفريح را اعالم مي نمود ؛ اگر كسي . هاي خود بر مي گشتند 
ن همت  با كمربند بر درنگ مي كرد ، تا  مقدار بيشر آب گيرش بيايد ؛ سرباز دو

  . سطل اش مي كوبيد و نمي گذاشت كه همان آب كم را هم  با خود  ببرد 
بعد ها كه خلقي ها ماسك  انساني شان را از سيماي كرگسي خود برداشتند ، 
سربازان بعد از لحظه اي توقف زنداني در برابر نل آب ، با قسمت فلزي كمربند 

براي مزدور بيشرم مهم نبود كه گل فلزي . زدند غالمي خود بر سر و روي آنها  مي 
كمر بندش در كدام جاي حساس زنداني اصابت مي كند ؛ چنانچه شماري از 

و عده اي هم . زندانيان به اثر ضربات كمربند سربازان مزدور چشم شان آسيب ديد 
سر و روي شان  چنان صدمه ديد كه از آن ناحيه تا ماه ها چرگ وريم  مي آمد ؛ 

 اينان را  غرض تداوي به شفاخانه هاي ،ي خلقي هاي سنگدل ، بي ننگ و مزدورول
  .خارج از زندان نمي فرستادند 

زندانياني كه با سطل هاي خالي به سلول هايشان بر مي گشتند ، از طرف شب 
 بيشتر بيايد ، آنگاه با اكراه و دلواپسي بافشارمنتظر مي شدند تا آب نل تشناب اگر 

نرا از آب نل تشناب پر مي نمودند و  آنرا در پيشروي دروازه سلول سطل هاي شا
  .خود مي گذاشتند 

هم ان  شب كه ازنيمه مي گذشت ، بعضي از اخواني هاي همجنس باز، با برادر
براي غسل كردن ، از آب ، همجنس باز .  مي شدند هم بسترخود  جنس گراي

براي غسل كردن و س گرا ، ذخيره شده اتاق خود استفاده مي كرد ؛ ولي همجن
 به ،دو  سه بار  سطل آب ما گم شد . دست به دزدي آب مي زد وضوء  ساختن ، 

بعد از پرس و پال زياد ، سر . همين سبب سلول هاي هر دو دهليز را مي گشتيم 
زماني كه از زندانيان آن .   اتاقي پيدا مي كرديم ةام  سطل خالي را در برابر دروازانج

 آن در اينجا ة برادر سطل پر آب ما گم شده حاال خالي شد"رسيدم كه سلول مي پ
 نا انصاف ها آب را كه دزدي مي كنند ":  ، آنان هم صدا مي گفتند "چه مي كند 
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دزدان آب كساني  . "  !سطل خالي اشرا مي آورند  پيش دروازه اتاق ما مي گذارند
. ساير زندانيان در تقابل قرار بدهند  باين سياق ما را با شتند  آرزو داكه بودندديگر 

من تصميم گرفتم  شب را به حالت نيمه خواب و نيمه بيداري  به سر كنم ، باري ، 
 بجه شب را نشا ن 3 و يا 2در يك شبي كه ساعت . تا اگر شود كه دزد آب را بيابم 

بعداز يك لحظه زودگذر كه چشمم . مي داد ، چشمم از شدت خستگي بسته شد 
بي درنگ  از اتاق خارج شدم .  متوجه شدم  سطل آب ما در جايش نيست ،د باز ش

سه يا چهار اتاق دورتر را  كه نگاه كردم ، ديدم همان اخواني مكتبي  كه جوانكي . 
ن پول نقل و شيريني ختم را آبود كم سن و سال و خوش منظر كه پيش از ختم قر

 چند افغاني را .ع آوري مي كرد  جم)من جمله قاضي صاحب راتب  ( از نمازگزاران
 و در وقت ن خدايش را به جيب مي زد آنقل مي خريد و متباقي پول هاي ختم قر

بلي ، همين جوانك كه . ن را  در ميان زندانيان تقسيم  مي نمود آ پاره هاي قرختم
در جريان صحبت به چشم طرف مقابل نمي ديد و خودش را با حجب و حيا نشان 

وي در حال ريختن آب . با شتاب پيش رفتم . دزد آب بود و  س گرا همجنمي داد ؛
با نوعي اهانت  و با آواز بلند وي را مخاطب قرار  . از سطل ما به سطل خودش بود 

و خواهش كرد . فوراً سالم داده عذر خواست  .  " چرا دزدي مي كني ؟ ":داد گفتم 
 آب احتياج پيدا كرده  و آب گفت كه به.. كه بلند گپ نزنم كه كسي چيزي نفهمد 

ذخيره  آنها تمام شده و ناگزير شده از سطل آب اتاق ما براي  رفع ضرورت استفاده 
  ) .به همين نمونه بسنده كرده از تذكار موارد مشابه  منصرف شدم  ( نمايد 

هواي بيرون هم به .   بود 1363به خاطرم نيست كه  اوايل و يا نيمه ماه اسد 
يكي مي . سر و صداي زندانيان از برخي  اتاق ها بلند شد . بود شدت گرم شده 

 ": ديگري شكايت مي كرد . " امشب تا به صبح از دست خسك نخوابيدم ": گفت 
بي از او اين  زندان تمام خون ما ره خشك كده حالي خسك هاي گالب زوي هم به 

 هاي دهليز ما  به زودي  تمام سلول .  "جان ما چسپيده و خون ما را مي خوره 
سر . تكثر اين حشره خونخوار بسيار سريع بود . مورد هجوم خسك ها قرار گرفت 

تمام . و به مكيدن خون تن و بدن ما هم پرداختند . انجام به اتاق ما هم رسيدند 
ك هاي به اين كالني نديده اند زندانيان مي گفتند كه هيچگاهي در عمر شان  خس

سك ها بسان نوار هاي سرخ رنگ از جدار چوب هاي زير شب كه فرا مي رسيد ، خ. 
شماري اين حشره  . مي آمدندآهن پوش در حركت شده به داخل سلول هاي ما 

هاي  بد منظر در زير توشك و درز بالشت جا مي گرفتند ، تعدادي هم در ديوار 
  .  پنهان مي شدند  در آنجاهاي اتاق كه توسط ميخ سوراخ شده بود ،



                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

119 

اين . براي آويزان  كردن لباس هاي شان در ديوار سلول ميخ زده بودند زندانيان 
بعد ها كه . ميخ ها به مرور زمان جدار  ديوار را خراشيده و بزرگ ساخته بود 

قومنداني اطالع يافت ، توسط سربازان ميخ هاي روي ديوار را برداشت ؛ مگر 
عداد اين سوراخ ها بر روي ت. خاليگاههاي كوچك روي ديوار را با سمنت پر نكردند 

  جاي رهايش خوبي ديوار هاي هر سلول به چند تا مي رسيد كه براي خسك ها
به هزاران .  آهن پوش خالص شده بودند بود كه از مشكل آمدن و رفتن به زير

 با اشتياق تمام براي مكيدن خون زندانيان مسافه -  ساعت 24 در -خسك ديگر
هر گاه فردي در نيمه هاي شب  . دو بار طي مي كردند چهار الي پنج متر را شبانه  

از برابر اتاق يك زنداني عبور مي كرد ، مي ديد كه يكي در حالت نيمه خواب ، نيمه 
و ديگري براي  يافتن اين . بيداري نشسته و محل نيش اين حشره  را مي خارد 

ه كسي بلند شده و يا مي ديد ك. دشمن موذي گوشه و كنار اتاق را با دقت مي پايد 
  .ش مشغول است به كشتن خسك هاي روي ديوار اتاقبا تكه پاره اي 
  زندان  هم در زماني كه اين بخش ة بود كه  ادار"شكنجه نامرئي" اين نوعي 

زندان  زير نظارت خاد بود ، و هم بعد از تقسيم قدرت كه خلقي هاي آدمكش بر آن 
نام چنين شكنجه اي را . عمال مي گرديد حكمفرمايي مي كردند ؛ باالي زندانيان  ا

 در اين . گذاشته بودم "شكنجه  نامرئي" -  كه اگر حمل بر خود ستائي نشود -
زمينه ؛ يعني انواع شكنجه هاي نامرئي كه درهنگام عكس العمل بسيار شديدم در 

 دولت لين بلند رتبهوؤبرابر جنرال هاي وزارت دفاع  ، وزارت داخله و شماري از مس
 و به همين سبب من  از آن نام بردمزدور كه از اتاق هاي زندان ديدن مي كردند،م

 به تفصيل  در اين باره بعد ها.  انتقال دادند" اتاق جزائي " يا " اتاق سياه "را به
  ] . خواهم نوشت 

تا زماني كه سرمعلم صاحب با ما يكجا بود ، گاهگاهي از خواب برمي خاست و 
با . من بيشترين مدتي شب را بيدار مي بودم . مي شد به كشتن خسك مصروف 
 و يا ميخي . اين حشره پليد را بر روي ديوار مي كشتم  ،كاغذ و يا با يك پارچه تكه

اين كار را . را كه پيدا كرده بودم ، آنرا به داخل سوراخ هاي روي ديوار فرو مي بردم 
از اين طرز . ه مي شد چند بار انجام مي دادم تا خسك هاي داخل سوراخ  كشت

فكر كردم اگر . راهي به نظرم رسيد . نابود كردن خسك به شدت خسته شده بودم 
را نزديك سوراخ برده  چوبك ها چند دانه چوبك گوگرد را يكجا كرده قطي گوگرد 

 روي قسمتي از قطي كه زرنيخ ماليده شده بود ، طوري بكشم كه چوبك ها در را
  فرو بروند ، درچنين صورتي تمام حشره هاي درون  در سوراخمشتعل شدنحال 
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كاري كه انجام دادم ، . دست به اين تجربه زدم . سوراخ در يكدم  خواهند سوخت 
پنج يا شش عدد چوبك گوگرد به يكبارگي در حالت درگرفتن به . مؤثر واقع شد 

 آنها  داخل سوراخ ، تمام خسك هاي  آنجا را در مي داد ؛ اما بوي بدي از سوختن
  . در فضاي سلول مي پيچيد 

قاضي صاحب كه جواني بود بسيار با حوصله ، بر روي پاچه ها تنبانش ، جوراب 
سر و رويش را هم با . هايش را مي كشيد و قسمت بااليي آن را با نخ بسته مي كرد 

در چنين حالتي ، گرچه تنفس برايش مشكل بود ؛ مگر اين .   نازك مي پيچاند ةتك
. ا تحمل مي كرد ، تا از نيش خسك در امان  باشد و بيدار خوابي نكشد مشكل ر
  به طريق قاضي صاحب جوراب هايم را بر روي پاچه هاي تنبانم )يكبار  ( من هم

اين . تنفس كردن برايم مشكل شد .  سر و رويم را با دستمال پيچاندم ،كشيده 
  .وضع را تحمل نتوانستم 

  - كه حشره هاي  موذي خون ما را مي مكيدند -  به پايان رساندن آن شب ها
شكايت زندانيان هر دو دهليز سر انجام به گوش خلقي هاي . بسيار دشوار بود 

 صبر كنيد  اتاق هايتان دوا پاشي مي ": زندانيان جواب گرفتند . جنايتكار رسيد 
   . "شود 

الني را به  روز هاي طو"دوا پاش"شب ها سپري شد و ما همه به انتظار آمدن 
تا اينكه  روزي سرباز به درون .  خبري نبود "دوا پاش"شب مي رسانديم ؛ مگر از 

 فردا تمام كااليتانه جمع كنيد ، به مجردي كه  دواپاش ها ": دهليز ما آمده گفت 
آمدند تمام تان به داخل مثلت برويد و كااليتانه در روي مثلث هموار كنيد كه  

مواد خوراكه و ظرف . اتاق ها را  دوا پاشي مي كنند  . آفتاب خسك هايش را بكشد
شب را . اين خبر موجب خوشي زندانيان گرديد  . "هاي تان را هم پائين ببريد 

  .چون شب هاي ديگر سپري نموديم 
 سلول  شروع كردند به جمع كردن فرش و ظرف و 48 آفتاب كه دميد  تمام 

زنداني را درهر نقل و  انتقال مي ساخت  كوله بار هر ي كهساير ساز و برگ  مختصر
يك تعداد زنداني در دو و يا سه بار .   خود مي كشيد ةش را برشان بار كولههر يك. 

   . انتقال بدهندرا به صحن مثلث  رفت و آمد توانستند كوچ و بار شان
عصر روز سرباز آمد و امر .  سوزان آفتاب سپري كرديم ة تمام روز را زير اشع

 توشك زيادبار ديگر با جارو جنجال .  آورده شده را داد ةدوباره اسباب و اثاثيانتقال 
و كمپل و ساير اسباب و اثاثيه خود را جمع آوري نموده  بعد از پيمودن زينه هاي 

كساني . وقت  آوردن  قروانه رسيد . هر چهار منزل ، به اتاق هاي خود انتقال داديم 
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 ةشدعده اي از غذاي طبخ .  رفته بودند بر گشتند كه براي آوردن آن  به طبقه اول
زندان استفاده كرد و كساني كه مواد خوراكه شانرا از كانتين زندان مي خريدند  آنرا  

  . توسط منقل پخته كردند 
. زندانيان ظاهراً با خيال راحت به خواب رفتند . شب فرا رسيد . هوا تاريك شد 

 خسك ها  درست مانند مورچگان از زير آهن پاسي از شب گذشته بود كه بار ديگر
ادويه ضد خسك كوچكترين اثري بر اين . پوش پائين شده به جان زندانيان افتادند 

 ساعت براي كشتن خسك  12: به چند علت . حشره هاي مقاوم  نگذاشته بود 
(  ساعت  براي اينكار تخصيص داده مي شد ؛ كلكينچه 24 بايد .زمان كافي نبود 

 عمومي دهليز كه ةدهليز ها اكثراَ شيشه نداشتند ؛ همچنان درواز)  گك دريچه
ميله هاي آن به فاصله چهار انگشت از هم فاصله داشت ، اين دروازه بايد بطور قطع  
با تكه و يا چوب پوشانده مي شد ، تا مانع بر آمدن بوي دوا مي گرديد ؛ دواي ضد 

لي است و يا تقلبي ؛ چوب هاي خسك مي بايست  كنترول مي شد كه  دواي اص
زير آهن پوش كه جاي اصلي تكثر اين حشره خون خوار بود ، بايد دوا پاشي مي 

  به اين واقعيت پي بردند كه مزدوران  روس  همبرخي از  زندانيان  خوشباور. شد 
  . كاري نمي كنند كه  سبب آسايش زندانيان گردد 

 تا در بدل ،خسك هم خدمتي كرد رشوه خوار وزارت داخله ،  براي مامورين 
  - طور رشوه   - متقلب "قرار دادي " از  رامكيدن  خون دشمنان آنان مقدار پولي

( بستانند و در آن صورت بگذارند كه دواي تقلبي را به فاصله هاي ده يا پانزده روز 
در تمام سلول هاي زندان پلچرخي ،   . بدهنددر سلول هاي زندان  پاش ) دوباره 

ره خانه ــ  اين حش- 1357 ثور  مدتي بعد از فاجعه -صوص زندان دايره وي بخ
 بويژه شبش كه دمي آنان را رها نمي -زندانيان به عالوه ساير حشرات . كرده بود 

شماري از زندانيان به  . از شر اين حشره هم  زجر غير قابل بيان مي كشيدند - كرد 
  ◙ ...  .امراض جلدي مصاب شده بودند 
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  :ياد آوري الزم 

  

  نگاهي كوتاه  به  -  5« خاطرات زندان در پايان عنوان ) 12(دربخش دوازدهم 
 )  17در صفحه (  » شيوه  معاشرت  و چگونگي زيست يك تسليمي در زندان

خود را ناخود آگاه  با لطيفه ها وطنز هايي .... «    در جمله  " ناخود آگاه "مقوله 
در همان لحظة نگارش ، مفهوم ) صرفاً (به كار گرفته شده ، كه » ...  نشان مي داد

  .  متعارف مقوله مذكور مد نظر نويسنده بوده  ، نه مفهوم  علمي محتواي  اين مقوله 
به هر رو ، براي وضاحت بيشتر بايست به طور فشرده  خاطر نشان نمود كه 

 ا نام فرويد بستگي داردكه ب) پسيكواناليز(  تئوري فلسفي متكي برروانكاوي
 بدين و قراردارد  متكي است وبرشالوده غرايز"اميال وازده "و" ناخودآگاه"برمفاهيم

 ناخودآگاه  ضمير"ناشناخته در و است كه شعورگويا محصول نيروهاي اسرارآميزباور 
ولي  ؛  است"عقده هاي فروخورده" سردرگم ازانواع )كالوه  ( وعبارت ازكالفبوده  "

. ت قايل اس  شعور و ديناميك براي نقش فعال عظيمياليسم ديالكتيك اهميتماتري
هشهاي پژوبا تكيه بر وو بر نقش درجه دوم و فرعي غرايز در انسان تأكيد مي ورزد 

  .  ، بي پايگي اين  تئوري فلسفي را ثابت كرده است علوم طبيعي
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  خاطــرات زنــدان
  

  جلد سـوم

  )سيزدهم ( بخش 

  
  

   رفيقي كه با انتقاد ازخط  تسليم طلبي خود و رفقايش- 1

 :به اصوليت و ارزشهاي انقالبي ارج گذاشت در زندان ،       

  

حدود يك هفته از دواپاشي سپري نشده بود ، يك روز بعد از  پايان تفريح ، 
زماني كه زندانيان پا به دهليز منزل اول بالك گذاشتند ، هر يك متوجه شدند كه 

را طوري سرش كرده اند  روي ديوار هاي دو طرف دهليز  صفحات بزرگ  چاپي بر 
 سه تن توقف كردند كه ببينند در آن - دو . كه دست زنداني  براي كندن آن نرسد 

 اين ورق ها در ": سرباز مانع توقف شان شده گفت . كاغذ ها چه نوشته شده است 
   .  "! خود آنرا بخوانيد دهليز شما هم سرش شده ، برويد در داخل دهليز 

ويا بيشتر همين  اوراق را سرش  به روي  ديوار هاي دو جناح دهليز ، چهار
 افغان ملتي هايي بود كه "سند تسليمي"اين صفحات ، كاپي همان . كرده بودند 

. براساس تصميم روسها درتمام دهليز هاي زندان پلچرخي آنرا نصب كرده بودند 
.  لفظي ميان افغان ملتي ها گرديد ة و شنود و مشاجرنصب اين سند ، سبب گفت

 آنها را از داخل اتاق هايشان بيرون  در واقع هر باري كه براي مصاحبه تلويزيوني
ن در مورد محتواي كشيده  به خاد مي بردند ، و دور يك ميز مي نشاندند ، و با آنا

ر روس تشريف آوري عساك " و "حقانيت انقالب ثور"سند تسليمي شان و
 مصاحبه مي كردند ؛ تشنج در بين زندانيان افغان ملتي در سلول هاي "درافغانستان

مي رسيد كه بر خورد  شدت  تشنج و خشونت  تا حدي . زندان مشاهده مي شد 
  . فزيكي ميان آنان به وقوع مي پيوست 
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 و يكي )څرک(چند روز بعد از نصب كردن ورق ها  به داخل دهليز ما ، باز هم 
يك  شب بعدتر . را براي مصاحبه به خاد بردند   تن از رفقاي  افغان ملتي اشدو

همان شب زندانيان افغان ملتي ؛ .  تلويزيون به نمايش گذاشتند ةآنان را بر روي پرد
زماني كه آنان را بر .  از سلول هايشان بيرون نشدند  حتا براي گوش كردن خبر ها
 سرمعلم .يان هر چه دل شان خواست ، گفتند زندان. روي پرده تلويزيون كشيدند 

 مثل گذشته بر روي توشكچه گك خود در دهليز نشسته تلويزيون را صاحب كه
 احمد علي به آهستگي از  داكتر.كرد ، ناراحت شده به داخل اتاق رفت  تماشا مي

جايش بلند شده به عقب تلويزيون خزيد و خودش را با منقل و ديگ و كاسه 
فردا كه براي تفريح رفتيم ، سند تسليمي افغان ملتي ها را در . مصروف ساخت 

  اين سند ننگين تاريخي را در ": گفته شد كه . دهليز هاي هر چهار منزل ديديم 
. "تمام دهليز ها و اتاق هاي عمومي زندان سياسي پلچرخي  نصب كرده اند 

  . ار گذاشت انعكاس چنين تبليغي  باالي روحيه رفقاي پيكار اثر بس ناگو
 شمار زياد زندانيان به خاطر -  بر روال گذشته -در يكي از همين شب ها 

هنوز چند روزي . شنيدن اخبار  بر روي دهليز مقابل سلول هاي خود نشسته بودند 
از نصب و نمايش سند تسليمي افغان ملتي ها بر روي ديوار ها سپري نشده بود ، 

 دولت مزدور سه تن از عوامل  نفوذي اشكه در جريان خبر هاي هشت بجه شب ، 

را بر روي صفحه تلويزيون به  يعني حكيم توانا ، فضل الرحيم و فضل كريم  ،
 اين چهارمين بار بود كه خاد اين خود فروخته ها را كنمفكر مي . نمايش گذاشت 

زماني كه آواز يكي از آنان بلند شد ، آن . بر روي پرده تلويزيون  نمايش مي داد 
ده از اخواني هايي كه تا آن وقت از سلول هاي شان خارج نشده بودند  به دهليز ع

 .برآمدند 

از   يك تن بنا به گفتة اعضاي رهبري سازمان كه، احمد علي  داكتر رنگ
 طوري تغييركرد كه ؛ حتا از سه چهار متري ، تسليمي بود ه تشويق كنندگان پروژ

از برابر )  به سرعت اما اين بار( گذشته وي مثل . شد به وضاحت تشخيص داده مي 
تلويزيون برخاست و به عقب آن رفته خودش را مصروف ساخت ، تا آماج تير نگاه 

  . هاي خصمانه و نفرتبار زندانيان نشسته در مقابل تلويزيون  نگردد 
 زير - سر معلم صاحب قادر خان  از ديدن آن سه تن  عامل نفوذي دشمن 

 چنان  تكان خورد و ناراحت شد كه ارتعاش - "سليم شده  پيكاري هاي ت"پوشش 
ش لحظه به لحظه به سفيدي ودش را فرا گرفت ؛ چناني كه رنگنا پيداي سراسر وج

دهليز تبصره ها وكنايه گفتن زندانيان ، بخصوص دشنام دادن اخواني  در. گرائيد 
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ناديده كه جنايات و جاسوسي ، رهزني و وطن فروشي خود را ( هاي گلبديني 
گرفته با چنين عكس العملي مي خواستند خود را مسلمان صادق و مجاهد ضد 

سر معلم صاحب بيشتر از چند لحظه  نتوانست  . باال گرفته بود ) روسي جا بزنند 
تمام قوايش را جمع كرده . مصاحبه خاينانه آن سه تن را در تلويزيون دنبال نمايد 

من كه هيچگاهي اين رفيق را .  سلول رفت  بلند شد و به درون از جايشبه سختي
بيدرنگ از جايم بر خاسته . در چنين حالت رواني نديده بودم ، سخت مشوش شدم 

 ، به بالشت تكيه نمودهديدم سرمعلم صاحب پاهايش را دراز . به درون سلول رفتم 
ازسفيدي  سيمايش درك كردم كه فشار خونش پائين شده و در وضع . كرده است 

 سرمعلم صاحب مثلي كه ": با مهرباني از وي پرسيدم . دي قرار گرفته است صحي ب
سرمعلم صاحب با صميميت يك  . "حالت خوب نيست ؛ من چه كرده مي توانم 

!  رفيق توخي ": به آهستگي  چنين گفت ) و از لحاظ عاطفي يك برادر ( رفيق 
را برايم شربت كني ، حالم خوب نيست ، اگر بتواني هرچه زودتر چند دانه  ليمو 

با شتاب ، دو سه  دانه ليمو را بريده در ميان  . "حالم خوب خواهد شد كنم فكر مي
شربت .   آنرا مخلوط كرده به دست اش دادم  و آبگيالس فشردم و با مقداري بوره

بعد از لحظاتي چند اندكي حالش بهبود يافت و به . ليمو را تا به آخر سركشيد 
اين رفيق مهربان دستم را در ميان دستانش .  خود را باز يافت تدريج حالت عادي
  : گرفته چنين گفت 

من از صميم قلب از تو تشكر ميكنم كه نسبت به من ! رفيق نزديكتر بيا  « 
فعالً ، حالم خوب شده ، .  رفيقانه نشان دادي و بسيار پريشان شدي واقعاًاحساس 

.  مصاحبه اين سه تن خاين را انداختند نزديك تلويزيون كه نشسته  بودم ، دفعتاً
قسمي كه متوجه وضع من . حالم بهم خورد . ديدن آنها بااليم اثري بسيار بد كرد 

بودي ، ديگر توان نشستن در آنجا را نداشتم ؛ از همين سبب از جايم به مشكل 
 ديدن. اگر نمي آمدي شايد حالم بد تر مي شد . برخاسته خود را تا اتاق رساندم 

  اين اثر بد را بر من گذاشت ،اينها در روي صفحه تلويزيون  كه انتظار آنرا نداشتم 
 از اينكه به رفقاي . از صميم قلب معذرت ميخواهم  ،رفيق توخي من از خودت. 

 آنها مثل شمع سوختند و بِل بِل كردند و از بين ":  شما توهين كردم و گفتم كه
اين  . "ند ، آدم بايد زنده بماند تا مبارزه كند آنها سياست را نمي فهميد. رفتند 

آنها كه در برابر دشمن تسليم نشدند و  مرگ . كامالً يك نظر غلط و نادرست است 
را نسبت به تسليم شدن به دشمن ، ترجيح دادند و شجاعانه مرگ پر افتخار را 

يم كه اين ما بود.  شان چون آفتاب درخشيدند و جاويدان شدند ةپذيرفتند ، هم
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من از . ما خيانت كرديم . مرتكب خيانت شديم و سند تسليمي را امضاء كرديم 
نمي دانيم كه سازمان با ما . اينكه در اين سند امضاء كرده ام ، از خودم متنفرم 

شايد روزي . ه ـن اين خيانت ما را خواهد بخشيد و يا. چگونه برخورد خواهد كرد 
ن ملتي ها چاپ كنند و آنرا بر روي ديوار هاي  سند تسليمي ما را هم مانند افغا

در زير اين سند اسم تمام ما با امضاي ما درج . رش نمايند دهليز و سلول ها ِس
رفيق توخي من توان ديدن آن سند را بر روي ديوار هاي زندان در خود . است 

ن نمي بينم ، از همين خاطر فاميل عريضه اي داده تا هر چه زودتر مرا به زندا
 ،شايد به زودي جواب آن بيايد و من از پيش شما بروم . ننگرهار تبديل نمايند 

اميد وارم از من آزرده نباشي كه چنين حرف هاي نادرست  را درمورد رفقاي 
خواهشم از شما اين است تا روزي كه موافقه آن نيامده موضوع . شهيد تان زدم 

  . ».تبديلي من پيش شما بماند 
 

 تايپ كردن گفته هاي صادقانه رفيق قادر به ياد نقد يك كمونيست  بعد از پايان
 در زندان آن كشور افتادم سازمان پيكار ايرانمنسوب به ) منيژه  هدايي ( ايراني  

 خاطرات زندان اش اين چنين به تصوير 106كه ايرج مصداقي آنرا در صفحه 
  :كشيده است 

در تاالر بزرگ زندان ، » الجوردي « زماني كه جالد مخوف زندان هاي تهران «  
زندانيان تسليم [ شمار زيادي از زندانيان سياسي را گرد آورده بود تا سخنان توابان 

را بشنوند و در باره آن بيانديشند ، در ) روحاني(و از آن ميان نطق ]  توخي -شده 
جريان صحبت تواب مذكور ، كسي از جالد معروف و با صالحيت كه  در تواب 

 داشت ، خواست  تا بعد از پايان صحبت هاي تواب " مادر زاد"زي گويا  تخصصسا
  : جالد موافقت كرد . گوينده ، براي يك زنداني اجازه صحبت بدهد 

وي در حالي كه خود را منيژه  هدايي ، . ميكروفن را  به دست آن فرد دادند 
زيت اين سازمان ل  دانش آموزي و دانشجويي سازمان پيكار و كانديداي مركوؤمس

معرفي مي كند ، به شكل غير منتظره  و ستايش بر انگيز ، در ابتدا از فرصت به 
دست آمده  استفاده كرده و در حضور خيلي عظيمي از  زندانيان و ديگراني كه از 

تاالر بزرگ گرد همĤيي  در درون زندان [ طريق بلند گو در جريان آنچه در حسينيه 
دند  به انتقاد از خود پرداخته و با لحني حزين و گرفته  و مي گذشت ، بو]  توخي-

 بچه ها ": با اندوهي بزرگ كه از لرزش  صدايش به خوبي احساس مي شد  ، گفت 
يعني مصاحبه [ من تزلزل نشان دادم  ؛ مصاحبه كردم . من به شما خيانت كردم  
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، ولي وقتي به بند ]  توخي -تلويزيوني كه مردم سراسر ايران آنرا ديدند و شنيدند 
منتقل شدم و در كنار شما قرار گرفتم  و دالوري شما را ديدم ،  وقتي ديدم سرود 

من  . خوان و با روحيه اي قوي  به جوخه هاي اعدام مي رويد ،  در خود شكستم 
. شرمسار شما هستم  و به ضعف خود  اعتراف مي كنم  و از شما پوزش مي طلبم 

انتقادي . بود ]  توخي  -در حضور  الجوردي جالد [  پرشور او  اين ابتداي خطابه"
احساس كردم از صميم . از ته دل و اعترافي از سر درد كه الجرم  بر دل ها نشست 

قلب دوستش دارم  ونه تنها نمي توانم هيچ كدورتي از او به دل بگيرم  ، بلكه 
ر چهره حسين بهت و اضطراب و دلهره  د. برعكس  تحسين اش نيز مي كنم 

  .      » . هيچ كس انتظار  خلق چنين صحنه اي را نداشت .  روحاني هويدا بود 
نماد ديگر خط تسليمي در زندان شاه  غالم حسين ساعدي ، سيامك پورزند و 

  خاطرات زندان  در مورد  169رضا براهني است كه من در جلد اول صفحه 
  .ساعدي قسماً تماس گرفته ام 

 "يكي از بزرگ ترين نويسندگان معاصر ايران  است "ساعدي كه  غالم حسين 
 تحصيالت خود را با درجه دكترا در رشته پزشكي ، گرايش روان پزشكي در "؛ 

 وي در زندان شاه در زير فشار  و شكنجه حاضر شد در "تهران به پايان رساند 
 از خود و  پخش شد در آن مصاحبه هم1354برنامه اي به نام گفتگو كه در سال 

 شاه " انقالب شكوهمند" از هم از مخالفان شاه ايران انتقاد كرد و به ستايش
غالم حسين ساعدي با اينكه مصاحبه كرد ؛ ولي بعد از آزادي از زندان « . پرداخت 

او همچنان به انقالب و سوسياليزم وفا دار ماند و هيچگاه  با دشمنان خلق همكاري 
زنده بود ، سوسياليزم و آزادي انسان و عدالت اجتماعي نكرد و تا آخرين روزي كه 

 (، در حاليكه رضا براهني ، بعد از نقد ديدگاه اش در زندان شاه » آرمانهاي او بودند 
 از ماركسيزم  انقالبي و مبارزه ) و در تورنتو اقامت دارد تا هم اكنون كه زنده است

ارتجاع  جمهوري اسالمي ايران  مسلحانه روگردان بوده به  شيوه خود از بخشي از 
ئيد و أوابسته به امپرياليزم به ستايش مي پردازد و عملكرد هاي آنان را مورد ت

  .» تمجيد قرار مي دهد 
گلوي رفيق قادر كه سالها مبارزه طبقاتي و آزادي انسان از قيد و بند استثمار و 

من . ، گرفته بود استعماررا فرياد كرده بود ، در جريان صحبتي كه با من داشت 
در پايان صحبت . تحت تأثير صداقت و شجاعت اين رفيق انقالبي قرار گرفته بودم 

  :اش اظهار داشتم 
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 شما يك انقالبي شجاع هستيد كه بر مبناي قضاوت و حكم وجدان بيدار تان  "
اين كمال شرافت و . مانند يك كمونيست انحراف تان را بي رحمانه به نقد كشيديد 

يك انقالبي است كه اشتباه و يا انحراف خود را بي رحمانه مورد انتقاد قرار صداقت 
من فكر ميكنم  با اين شيوه اي كه شما از خود و رفقايتان نقد كرديد و به . بدهد 

والً  برخورد اعضاي سازمان با شما ـد ، اصـمبارزه انقالبي تان كماكان ادامه مي دهي
   ."  نمي تواند دشمنانه باشد

حراف و لغزشي را كه خيانت اش مي خواند و در يك لحظه  بسيار حساس ان
 كه پاي مرگ و زندگي اش در ميان بود و ديگران هم برصحه گذاشتن  (تاريخي

 مرتكب شده  بود ، تداعي آن )پاي آن سند ، ابليسانه  وسوسه اش مي كردند 
رؤف و روان پر و در هر زمان ذهن و دماغ و قلب  لغزش و انحراف  در هر حالت 

مسرور بودم از اينكه شيوه استداللم احساس  .  وي را به آتش ندامت مي كشيد شور
  . عظيم وي شده بود ؛ تسكين مي داد ةدرد  و تقصيري را كه همواره مايه اندو

 سرمعلم صاحب ، دراين  سند تمام  رفقاي پيكار امضاء كرده " : از وي پرسيدم 
 داكتر احمد علي هم امضاء كرده ": پرسيدم . "ء كردند  همگي امضا": گفت  . "اند 
 بلي ، او هم امضاء كرده ؛ حتا ديگران را تشويق مي كرد كه در آن ": گفت  ."؟ 

    . "امضاء كنند 
اين رفيق شريف و با وجدان ، با شجاعت ، شفافيت و صداقت انقالبي از خود و 

به ) رافي  امضاء كرده بودند به خاطري كه پاي آن سند انح( رفقاي زنداني اش 
وي در درون زندان شجاعانه  عليه سوسيال امپرياليزم روس و . شدت انتقاد كرد 

  .موضع فعال گرفته بود ) خلق و پرچم و خاد و سازا (مزدورانش 
از زنده ياد سيد بشير بهمن و ساير رفقاي شهيد (  اين قلم  ستايش وي را  

   خيانت خود و رفقاي زنداني اش را كه پاي آن سندرحمانه از و انتقاد بي) ساوو  
 در ، يعني نقل  به مضمون اصلي -  بدون اندك كمي و زيادي -امضاء كرده بودند ؛  

  . اين جا آوردم 
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   " تعامل آب در مجاورت هوا " سخني پيرامون -2

  : شد  نوشيده و دوايي كه  بايد  زرق مي شد ،      

  

د  و شرايط بسيار بد زندان ، بخصوص مسايل نشر، پخش و استعمال سگرت  زيا
 و در پي آن مصاحبه  آن سه تن  خادي در  ،نصب سند تسليمي افغان ملتي ها

نقش اعضاي تسليمي سازمان پيكار ، باالي  سر معلم صاحب كه شخص بسيار 
طر يادم نيست ، اين رفيق به خاه ب. حساس بود ، اثري  ناگوار به جا گذاشته بود 

 مانند كه زندان داكتر موظف .  زندان مراجعه كرده بود "شفاخانه"چه مشكلي به 
 زندانيان مريض ن طبابت بود و چندان عالقه اي به وجدا  فاقدداكتر احمد علي

 "مريضان را گويا  " تاريخ تير شده " ارزان قيمت وةنشان نمي داد ، با دادن ادوي
 زندان  مي بود ، روز هاي ديگر " شفاخانه" درداكتر اگر يك روز.  مي نمود "تداوي

 از آمدن به "...روز تولد" ، " ميتنگ " ، "جشن كارگر" مثل  ،به بهانه هاي مختلف
درهر صورت ، سرباز مزدور هم به بهانه هاي مختلف از . زندان خود داري مي كرد 

در چند داكتر زندان  براي  رفيق قا.   طفره مي رفت "شفاخانه"بردن مريض به 
 احمد علي از سرمعلم  صاحب خواست كه  داكتر.امپول دواي زرقي تجويز كرده بود 

سرمعلم صاحب امپول را با ترديد . امپول زرقي را برايش بدهد تا  نوشته آنرا بخواند 
 سرمعلم  وي بعد از اينكه پشت امپول را خواند ، با آنكه مي دانست. داد ش به دست

 حاال كه ": ده  دچار است ، با اطمينان خاطر گفت به مشكل اسيد مع صاحب 
. "بخوري ؛ كدام نقصي ندارد تواني سر امپول را شكستانده  آنرا  داكتر نيست مي

احمد علي كه تمام شد ، سرمعلم صاحب با نگاه پرسشگرش به طرف ة داكترجمل
 ": سرمعلم صاحب گفت . من در زمينه كدام اظهار نظري نكردم . من نگاه كرد 

احمد علي سر باريك امپول شيشه اي را  با پارچه تكه اي   . "امپول را بشكنانم ؟ 
سر . محكم گرفته  آنرا  شكستاند و به داخل گيالس سرمعلم صاحب خالي نمود 

حالت تهوع . مدتي نگذشته بود كه  دوا را استفراغ كرد . معلم صاحب آنرا سركشيد 
، تراكم اسيد هاي اضافي در معده اش بوده شايد علت تهوع . وي مدتي دوام نمود 

در هر صورت ، بعد از آنكه دلبدي وي اندكي بهبود .... . باشد و يا كدام تعاملي ديگر
سرمعلم ( اين وضع سبب تشويش هر سه ما . يافت ، كمي احساس ضعف نمود 

  . گرديد )  و من  راتبصاحب ، قاضي صاحب
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 كه -خته شده  اش ، آبجوش را هم احمد علي گاهگاهي در پهلوي ديگ پداكتر
 در چاي جوش حلبي ريخته براي سرمعلم صاحب مي -به مشكل ميسر مي شد 

يكي دو روزي . آورد ، و طبق معمول آنرا در ترموز هاي داخل اتاق تقسيم مي كرد 
از نوشيدن امپول  و دلبدي سرمعلم صاحب  نگذشته بود كه احمد علي بر روال 

آب را به يكي دو ترموز خالي . بجوش وارد اتاق ما شد گذشته با يك چاينك آ
 اگر زحمت  ، داكتر صاحب ترموزم چاي پراست": برايش گفتم من . تقسيم كرد 

كار را  وي لطف كرده اين. خالي كن )  برتن حلبي رويه چيني( نشود آنرا در برتن 
 (را دور داخل برتن  متوجه شدم كه به دو،فردا كه سر برتن را باال كردم . انجام داد 

موضوع را كه به . كف سفيد ، مايل به زردي حلقه بسته بود )   هم سطح آبجوش
 ديروز بعد از نوشيدن چاي معده ام تاب ": سرمعلم صاحب گفتم ، وي اظهار داشت 
قاضي راتب كه در هيچ شرايطي نمي  .. "... و پيچ داده  يكي دوبار به تشناب رفتم 

 در  ، در ظاهر امر به خوب و بد كس غرض نداشتزرده شود ،خواست كسي از وي آ
 داخل ، احمد علي كه اوضاع اتاق ما را زير نظر داشت  داكتر.زمينه ابراز نظر نكرد 

از كف سفيد مايل به زردي دور برتن . اتاق شده با خنده از حال و احوال ما پرسيد 
هان نمايد ؛ در جوابم ش را پنمدر حالي كه مي كوشيد خش. گفتم آب كه برايش 

 ؛ " اين تعامل آب در مجاورت هوا است كدام چيزي مهمي نيست ": چنين گفت 
 من بعد  :سرمعلم صاحب در جوابش گفت. آنگاه نظر سرمعلم را در زمينه خواست 

از نوشيدن همان آبجوشي كه تو آوردي معده ام  مشكل پيدا كرد و بزودي به 
  كه در زندان هرگز نمي خواست با كسي وي.سيد از قاضي صاحب پر. تشناب رفتم 

  ه خاموش سكوت را بر اظهار نظر ترجيح داد ، طرف شود)بخصوص با زندانبانان ( 
 ناراحت شده بود ، با خشم و با راتبسرمعلم صاحب كه از سكوت قاضي  . ماند

  :  احمد علي را مخاطب قرار داده گفت  داكترصداي بلند 
 امپول پيچكاري  دواي داخل به من توصيه كردي كه.اري   تو با ما دشمني د"

 در حاليكه پيچكاري از رگ بود تو خودت ديدي  كه به من چه حالتي نوشم ،را ب
   . "... دست داد 

در نوشته هاي قبلي هم اشاره  شده  كه خادي هاي شرف باخته و وجدان 
صابون پودري مي وانه زندانيان مقدار ه كشته در ترموز چاي و يا در داخل قر

 بي آبرو نشود ، در آنكهريختند و آنگاه  مي ديدند كه چسان  زنداني بيچاره  براي 
 خواهش مي كرد كه مكرر از دو پيسه سرباز خود فروخته  ،برابر دروازه ايستاده شده

در پهلوي اينكه نوعي انتقامي بود كه اين مزدوران . اجازه دهد به تشناب برود 
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 شان مي گرفتند ؛ موضوعي هم بود براي سرگرمي "ن انقالب ثوردشمنا "ناكس از 
تا امروز هم ، من به اين فكرم  كه كسي در داخل آبجوش مقداري . و خنديدن آنان 

اينكه كي اين كار  را كرده بود  تا به حال نمي . صابون پودري را مخلوط كرده بود 
بعد از يك شبانه روز كه . ختم در فرداي همان روز ، آبجوش را  در برتن اندا. دانم 

سر برتن را بلند كردم ، كدام كف سفيد مايل به زردي به دور آب درداخل برتن 
 .    هم ديدند راتباين حالت را سرمعلم صاحب و قاضي . مشاهده نشد 

   :  ذيلسرمعلم صاحب قادر خان تازماني كه در سلول ما بود ، منهاي جمله
اسحق توخي دفعتاً  وارد اتاق حقيق قرار داشتيم ،  زماني كه ما در خاد زير ت«
سر معلمك !  او ، او ": آنگاه مرا با تحقير مخاطب قرار داده چنين گفت . شد 

ميداني ياني ، اگر بتراشمت ، بتراشمت ، بتراشمت ، آخر ازت يك روشنفكرخرده 
يق خود و  مطلبي را در رابطه با جريان تحق گپ  يا ديگركدام ؛"بورژوا مي برآيد 

من و قاضي  راتب هم از وي در زمينه كدام سوالي نكرديم ؛ . ساير رفقايش نگفت 
زيرا كه در زندان  رسم بر اين بود كه يك زنداني از زنداني ديگر در رابطه با تحقيق 

   .اش چيزي نمي پرسيد ؛ مگر اينكه وي رفيق تشكيالتي اش مي بود 

مده به سرمعلم صاحب گفت كه آماده رفتن يكي از روز ها سربازي به دهليز ما آ
سرمعلم صاحب اظهار داشت كه درخواست  تبديلي اش پذيرفته شده و . شود 

اين رفيق با من و قاضي صاحب بغل كشي و رو بوسي  . اكنون آماده رفتن مي باشد 
 -   16بعد از آن با شماري از زندانيان خدا حافظي  نموده  دهليز . صميمانه اي كرد 

  .  ها را براي هميش ترك گفته روانه زندان واليت ننگرهار  گرديد  20
  

   تحميل غير مستقيم احمد علي - 3

 :ـاا مـدن بـي شـاقـم اتـ در ه      

  

از زماني كه سر معلم صاحب از سلول ما به زندان واليت ننگرهار تبديل شد ، تا  
 "  يا " اتاق سياه"( " 6بالك"در جزائي  نمودند ورا ن  كه م- 1364نيمه سال 
در آن اتاق .  از اين  رفيق  هيچگونه خبري نداشتم - انتقال دادند )  "اتاق جزائي

 و بعد از مدتي وي را به " 5 بالك " به  راساًبودم كه فردي را از زندان ننگرهار 
 تازه وارد  راجع به وضع زندان " زنداني".  انتقال دادند " اتاق سياه " ، " 6بالك"

 كه در آنجا بايست رعايت مي شد ؛ وضع سر معلم صاحب  و ياليت ؛ مقرراتآن و
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پيامي كه به رفيق سلطان عضو مركزي سازمان پيكار آورده بود ؛ چيز هاي بيان 
  . خواهم نوشت ...  و " زنداني پيام آور "  ةداشت كه در نوشته هاي بعدي در بار

به هر رو ، خاليي . ي كردم تا چند روز كمبود اين رفيق را در سلول احساس م
. كه از عدم حضور سرمعلم صاحب در اتاق ما ايجاد شده بود ، هيچگاهي پر نشد 

 ظاهراً به خاطري كه احمد علي كه در فكر و ذكر هم  اتاقي شدن با ما بود ، داكتر 
 دهليز كشيده ةدر گوش)  در هنگام شب ( يابد  توشك اش را  نجات از شر خسك 
وي مي گفت كه از سبب خسك ، شبانه در دهليز مي   [ * ] . خوابيدو در آنجا مي

طوري مي فهماند كه از دست هم ) از جمله به ما هم ( خوابد  ؛ مگر  به زندانيان 
 .اتاقي هايش به دهليز مي خوابد 

 عرصه را در آن سلول  بر وي تنگ اشدو هم اتاقي من  از اينكه به هر حال ، 
 آميخته با تحقير ، ضربه هاي به ريشه درخت كرم ة طنز و كناي با تبربودند وساخته 

 ؛ وي  وارد مي كردند  تا هرچه زودتر اتاق را ترك بگويد "شخصيت سياسي  " ةزد
؛ ولي برآيند سنجش تمام جهات اين مسئله سوالي را در  هيچگونه ترديدي نداشتم

 از روي واماندگي و بي  ، واقعاً توطئه گر"متفكر"اين ذهنم شكل مي داد ، كه آيـا 
روي آوردن كه  (  مظلوم نمائي باو  به ما روي آورد بود كهچارگي  مجير طلب شده 
 از  ترحم بر انگيز نوعي گردن پتيو با)  آشكار مي ساختو طلب كمك كردنش را 

م ، وي اسباب و اثاثيه اش را در اتاق ما يفق باشامو من و قاضي من خواست ، اگر 
ته بود كه و يا اينكه كدام گپ  و سخني در كار او نهف ؛ما هم اتاق شود بياورد و با 

ش را طوري ايفا نمايد كه دو هم اتاقي اش را بر ضد خود وي را وا داشت تا نقش
 سر و  بشوراند ، تا آنها به خاطر عدم رعايت نظافت اتاق و دزدي پياز و كچالو

نمايند ، و تحريم اش كنند  و صدايشان بلند شده ، دسترخوان شانرا از وي جدا 
عرصه را چنان بر وي تنگ  سازند كه به دهليز برآيد ، تا خواهش هم اتاقي شدن 

  .اش با ما  پايه منطقي بيابد 
  
  

 اصالً خسك هاي زير آهن پوش از طريق عبور از سقف  دهليز ،  به [ * ] 
ساني كه بر روي سلول ها مي آمدند ،  و از ديوار دهليزها پائين شده در توشك  ك

بار ها مي ديديم كه چند زنداني روي دهليز . دهليزها مي خوابيدند؛ جا مي گرفتند 
  .]، تا نيمه هاي شب بيدار خوابي كشيده  به كشتن خسك مشغول مي شدند
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برايش گفتم بعد از اينكه گپ و گفت اش  به خاطر آمدن به اتاق ما  تمام شد ، 
نيست زماني كه آمد مي تواني در حضور وي مسئله حاال قاضي صاحب در اتاق  ": 

وي مانند كسي كه از چيزي مي هراسد ، سرش را .  "آمدنت به اتاق را مطرح نمائي
 به اتاق آمد ، وي هم بيدرنگ راتبزماني كه قاضي . پائين انداخته از اتاق خارج شد 

ر روي توشك  ب با مظلوم نماييو.  سالم داد  و با فروتني كذاييداخل اتاق شده
.  مطرح كرد - قبلي و با همان اطوار  با همان ادا- آنگاه خواسته اش را . نشست 

در مورد اينكه هم اتاقي هايش از وي شكايت داشتند كه . مطالبي در ميان آمد 
 و شستن   آوردن قره وانه  اش ازنظافت را بكلي رعايت نمي كند ، در روزهاي نوبت

 اين گپ و ": چنين گفت  ، طفره مي رودنخوري آن ، همينطور شستن ظروف نا
بعضي گپ هاي ديگر را برايم ساخته اند ، تا زمينه بيرون كردنم را از اتاق مساعد 

وي وعده داد كه در امور نظافت اتاق همكاري  خواهد نمود و كار و بار  . "بسازند 
كانتين و  و خريد از  نوبت گرفتن و پخت و پز و آب آوردن و جاروب كردن اتاق

 را هم به درستي  قره وانه و نان خشك و شستن قره وانه و ظروف نانخوريآوردن
در مورد پخت و پز  و آوردن آب از نل داخل مثلث  تماس گرفته . انجام خواهد داد 

 داكتر صاحب اين كار ها را من و سرمعلم صاحب ": با بي تفاوتي برايش گفتم 
در اين زمينه ما . ايي اين كار ها را انجام ميدهم انجام مي داديم ، حاال من به تنه

 و آوردن بوجي نان خشك در روز "قره وانه"به خاطر آوردن . كدام مشكلي نداريم 
آنها . دهيم  نوبت به آن پاكستاني و يك زنداني ديگر پول  مي داديم و حاال هم مي

 شد در اتاق ما بيايي  اگر قرار. با خوشي اينكار را براي ما و ديگران انجام مي دهند 
درهر حال شايد يك ساعت بعد از صحبت با قاضي . ازخاطر اينكار ها نخواهد بود 

احمد علي نا اميدي را در سيمايش منعكس  داكتر .صاحب ؛ نتيجه را برايت  بگويم 
 صحبت مفصل  راتبدر رابطه باين مسئله ، من و قاضي . ساخته  از اتاق خارج شد 

. ام  به اين نتيجه رسيديم كه مي بايد  خواست وي را بپذيريم سر انج. نموديم 
 اگر احمد علي از ،احياناً . چاره هم نداشتيم ؛ زيرا كه در داخل اتاق  دو نفر بوديم 
سرباز خواست اش را مي . سرباز مي خواست كه وي را  به اتاق ما  انتقال بدهد 

ورد ـدر م. يم ـنمائ ت ـالفـ مخن امرـ با اي ر دو نمي توانستيمـت و ما هـپذيرف
با وي ، همچنان روي نظر سرمعلم صاحب تأكيد بودن   و هم  ديره ودنـه بـهمكاس

چنين ه بودن با ـهر دو به اين توافق رسيديم كه براي مصونيت ، همكاس، ورزيده 
 توافق بر اين شد ، تا من به.  ترخوانـودن دسـدا بـتر است ، نه جـ بهشخـصي

يكي دو .  علي بگويم كه اسباب و اثاثيه اش را به اتاق ما آورده مي تواند  احمدداكتر
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 به گوشه اي دهليز نامبردهساعت بعد كه از اتاق خارج شدم ، متوجه گرديدم كه 
به وي اطالع دادم كه اسباب و اثاثيه اش را به اتاق ما .  نشسته منتظر جواب است 

.  زيادي از خود نشان داد "ور و شعفش"از شنيدن جواب مثبت . آورده مي تواند 
باب و اثاثيه اش سازمن و از قاضي صاحب با گرمي و صميميت تشكر كرد ، آنگاه  ا

   [*].را به اتاق ما  انتقال داد 
:  با تعجب و ترديد چنين گفت  ، ويزماني كه از موضوع به رفيق رحماني گفتم

وي درحالي كه تأسف ديگر اقي هم ات . "...خوب شد  شما هم گذاره اش را ببينيد "
 ":  اش را با تكان دادن سر نشان مي داد ، به همين نكته ناتمام بسنده كرده  گفت 

   ."...يك دفعه  گرم بيايد 
 شخصيت  ةخزف شكست لنينيزم و انديشه مائوتسه دون كه "منتقد بزرگ"

 سهم مي امور كار و بار اتاق فعاالنه  در، جا مي زدب ياهرناگسياسي خودش را 
 وي مواد . مي كرد مراعات) برخالف ميل باطني اش ( نظافت اتاق  را هم . گرفت 

بعضي  وانه را كه گاهي سبزي نيم خام ، زماني باميه سخت و بي مزه  وه داخل قر
مي بود ،  ... وقت ها گوشت اشتر ريشه دار ، برخي اوقات لوبياي بي لعاب و سخت و 

  كمي پياز و بادنجان رومي و سير با نمك و مرچ و ي  قدر بر روي منقل گذاشته با
  م  رورـ غ" : مي گفت. غذايش را به تنهايي صرف مي كرد . ساخت   مي  مزه

  

  
مشكل همزيستي و هم طبقي ميان عناصر كامالً متضاد و ناهمگون مدت [*] 

زماني .  تجربه شده بود - " 2 بالك"و" 1بالك" در- ها پيش در ساير  سلول ها 
 نفر زنداني از 12 يا 11، با   سمت غربي اتاق اخير" 1بالك "ت  در ه و عارف فرمن

) شعله اي ، خلقي ، گلبديني ، جمعيتي و استادان پوهنتون (  طيف هاي مختلف 
اين همكاسه بودن  در . به دور يك دسترخوان ، يك جا نشسته  نان مي خورديم 

 كودتاي ننگين خلقي ها ، ة دور چه در-جريان چند سال ، در سلول هاي زندان 
 به يك بخشي از فرهنگ مبارزاتي تبديل -چه در دوران تجاوز ارتش اشغالگر روس 

شده بود كه همدلي و هموندي و همسويي وهمگرايي در امور سياسي و مبارزاتي و 
از همين سبب زندانيان تالش مي . عقيدتي را ميان زندانيان منعكس مي ساخت 

 م دوسيه ها و هم طيف هاي خود  همكاسه  شوند و در يك ديرهورزيدند تا با ه
  .  ]قرار بگيرند ، نه با ديگران

  



                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

135 

م خرچ زندان)  جنرال جفسر باديگارد نجيب  ( ماجازه نمي دهد كه از شوهر خواهر
  ."م  از همين سبب با همين تر و خشك زندان مي ساز،م  تقاضا كن را

تازه ، اقسام شير خشك هالندي و   ة، مسكدركانتين زندان خلقي ها ، تخم مرغ 
روسي ، پنير تازه و كانزرف شده ، گوشت ماهي ، گوساله ، گاو ، لوبيا و نخود 
كانزرف شده ، دو سه نوع برنج و حبوبات ، سير و پياز و بادنجان رومي و مرچ تازه و 

 ، ميوه خشك ، اقسام چاي ، هيل چاي ، ترموز ، گيالس چاي و اقسام... خشك 
 . موجود بود ...  سگرت  و نصوار و برس و كريم دندان و كريم ريش و 

ما پول بيشتري . وضع اقتصادي قاضي صاحب نسبت به من به مراتب  بهتر بود 
صبح روز بعد دو . را براي خريد مواد خوراكه ازكانتين زندان تخصيص داده بوديم 

 داكترك دسترخوان در يك سلول كوچك هموار شد ، در ي) سفره ( دسترخوان 
 و در  ، زندان را رنگ و لعابي داده صرف كردةاحمد علي غذاي داخل قره وان

.   ما هر دو از خوراكه هاي خريده شده از كانتين استفاده كرديم  ،دسترخوان ديگر
 دو يا سه روز بيشتر  ادامه  نيافت ؛ زيرا كه براي ما ديدن اين تمايز ؛  ،اين وضع

عدم ( يت غذا ميان دو دسترخوان ، به عالوه مشكل قبلي يعني نوعيت و كيف
از اين رو تصميم . بسيار ناراحت كننده شده  بود ) مصونيت در جدا نان خوردن 

زماني كه  به احمد علي گفتيم كه همه با . گرفتيم  دو دسترخوان را يكي بسازيم 
گرمي استقبال كرد هم  در يك دسترخوان  غذا صرف نمايم ؛ با آنكه  از اين امر به 

؛ ولي با ترديد اظهار داشت كه به نسبت مشكل اقتصادي نمي تواند طور مساويانه 
 كه باالي اين برايش اطمينان داديم.  سهيم شود در خريد مواد خوراكه  با ما

با همكاسه شدن يكي اينكه :  وي از دو جهت بيشتر خوش بود .موضوع فكر نكند 
 بودن در - سياسيكار و بار از لحاظ  مهمتر از آن ، آمد وبا ما از حالت تجريد مي بر

  . داشت   فراوان برايش اهميت - اتاق ما
 به عهده  خاص از آن روز به بعد امور پخت و پز را وي با اشتياق و عالقه مندي

ش  ااز مواد خريده شده كانتين به عالوه طبخ غذاي روزمره ، غذاي دلخواه. گرفت 
 و  راتب  كه در روز هاي مالقاتي براي قاضيةخوراكه  طبخ شدمواد . را مي پخت 

جا مي كرد ، تا مدتي از فاسد شدن آن ه ب من آورده مي شد ، آنرا طوري جا
 و چاي با  به هر شكلي و از هر طريقي آب جوش را  تهيه مي كرد.  جلوگيري شود 

، گراف گرمي و  شده مي رفتتربسان هوا كه در آن  روز ها گرم. مزه دم مي نمود 
  . گرمجوشي احمد علي هم  نسبت به ما بلند و بلندتر شده مي رفت

                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

136 

 كه ازتفريح برگشتم و وارد سلول شدم ، متوجه گرديدم بكس  هايكي از روز
 يك ضابط و  : گفت ، احمد علي كه آمد. در داخل سلول نيست راتبحلبي قاضي 

تعجب كرديم كه  . ندانتقال دادسرباز قاضي را با اسباب و اثاثيه اش به منزل سوم 
بي سر و  براي ما چيزي نگفت  ؛ بلكه   ،ش به منزل سوم  اوي نه تنها از پالن رفتن

 اين نقل و انتقال - در وقت تفريح كه ما در مثلث بوديم - و بدون خدا حافظي صدا 
 تعجب ساير زندانيان نيز ةرفتن قاضي صاحب به منزل سوم ماي. صورت گرفت 

وضع شده وزارت امور داخله ة  در واقع اين استثناي بود كه اداره زندان مقرر.گرديد 
را در مورد تقسيم بندي مدت حبس زندانيان در چهار منزل ، ناديده گرفته زنداني 

    ] 1 [. سال جا داد 15 الي 10داراي قيد بيست سال را در جمع  زندانيان داراي قيد 
 بدون خدا حافظي سبب شد كه احمد رفتن قاضي صاحب در غياب ما و  بلي

علي تلويحاً چيز هاي در مورد زحماتي كه من و سرمعلم صاحب براي قاضي صاحب  
 و بادام قاضي متقبل شده بوديم ، بگويد ، و بار بار از ماجراي كرم زدن  ذخيره پسته

 آن همه ميوه خشك را ]كه واقعاً همانطور هم يود  [  ويصاحب كه به برداشت
  .در وقت تفريح  به تنهائي مصرف مي نمود ؛ ياد مي كرد  نگذاشته ودرجمع 

سر انجام  من و احمد علي در يك كوته قفلي مثل رحماني صاحب و هم اتاقي 
  .  مانديم " تنها "اش 

  
    

   
  

                 

  
  
  
 
  

  

  

  

  



                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

137 

  

  و  ـفتگـا و گـدار از رفقـدي  -۴

  )ل سوم  در منز(با رفيق اخگري       

  
 به و نظر اندازي به ياد داشت هايم ؛  "مهماني" ة جريان نگارش پديددر

يكبارگي در ذهنم متبادر شد كه ازموضوع رفتنم به كوته قفلي هاي  منزل سوم كه 
بخش سيزدهم چاپ اول اتفاق افتاد ؛ در  ) 1363اواخرسرطان ( حدود پنج ماه قبل 

 در ذيل  ، ذكر اين امر را ه آنقبل از پرداختن ب  .چيزي ننوشته ام خاطرات زندان
   : مهم مي دانم

 ؛ يعني در لحظه هاي حساس ، سوزنده و "خاطرات زندان"در جريان نگارش 
زودگذر كه به كاوش و جستجو در ميان انبوه خاطره ها و انديشه ها و زواياي پيدا و 

داشتهايم كه در ياد ناپيداي وقايع و رخداد ها ، گفته ها و شنيده هاي دوران زندان 
(  مي پردازم ، تا جريانات خونبار سي سال پيش را  ام  در حافظه خستهدرج نشده ،

در نظرم زنده و مجسم نمايم ؛ بعضي ) آنطوري كه در درون زندان اتفاق افتاده بود 
 درآن ايام به وقوع پيوسته  و برخي  واقعاتي در خور توجه كهنكات مهم و قابل بيان

 سال در سر زمين آتشگده هاي سوزان هند ؛ با تمام درد و 7 به سبب اقامت  ،بود
داغ و زجر و اندوه  و درگيري هاي سياسي و اجتماعي با باند هاي اخواني و عناصر 

 و بيشتر از دو دهه زندگي پر مشقت در ديار دوردست و  ،پرچمي خادي ، خلقي و
ن امپرياليزم روس و امريكا يخبندان كانادا و رويا رويي و مبارزه با عوامل پيدا و پنها

 ها و ؛ آن نكات و آن رخداد ها ، كه در زير فشار متراكم خاطره ها ، يادها و انديشه 
از نگارش در همان بخش خاطرات زندان باز   وپنهان مانده سه دهه قبل حوادث  

مانده اند ؛ هر زماني كه اين نكات و اين وقايع ، گفته ها و شنيده ها ، يا  به 
رگي در ذهنم متبادر مي شوند و يا به تدريج شكل و فورم اصلي خود را نشان يكبا

وبات حافظه ـمي دهند ؛ درهمان لحظات زودگذر ، آن باز يافته هايي نشسته در رس
 در بخش  و  با  ياد داشت هاي زندانم مقايسه كرده ت نموده ـياداش با شتاب را 

   .هاي بعدي خاطرات زندان مي گنجانم 
در چاپ اول جلد سوم بخش [ توجه خوانندگان را به آن موضوع كه اينك 
  :از قلم بازمانده  در ذيل جلب مي نمايم ] سيزدهم 

 بوديم ، روزي هنگام خريد از كانتين ، 3در كوته قفلي هاي منزل چهارم بالك
 همين بخش  كه ما در منزل چهارم آن قرار -از يك رفيق شنيدم كه در منزل سوم 

                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

138 

كه جواني بود با قد ميانه و روي ) پير محمد (  يكي از رفقاي اخگر به نام -داشتيم 
اين رفيق ... ) [ داكتر ( الغر و اندام باريك  ، هنگام جر و بحث با رفقا ،  بخصوص با 

  .يكي از كادر هاي ساوو بوده زماني كه به كانادا آمد يك يا دو شبي مهمان ما بود
خي ابراز داشت كه بنابر ملحوظاتي نمي خواهد ضمن صحبت پيرامون زندان پلچر

به همين سبب ، ناگزيرم . كه در ارتباط با قضاياي  زندان اسمي از وي برده شود 
وي ]   ذكر نمايم - پيشوندي است عام - براي افاده مطلب  درجه علمي اش را كه  

 من به سبب. را با كلمات زشت و جمالت خشن و اهانت آميز مخاطب  مي سازد 
 ايدئولوژيك و پيوند سياسي - ديد مشترك راجع به بسا مسايل مهم سياسي 

استفاده كرده يكي دو  بيشتري كه با اين رفيق  داشتم ، بر آن شدم تا از فرصت
از وي ؛ همچنان از ساير رفقا و آن جوان مغرور و از  ساعت به منزل سوم بروم و

نقد  از رفيق مائو تسه دون مي خود راضي كه شنيده بودم به گونه اهانت باري به 
 من موفق شدم به منزل  .سر انجام چنين فرصتي ميسر شد [*]پردازد ؛ ديدن كنم 

دركوته . سوم بروم و اين جوان  از خود راضي را براي نخستين بار از نزديك ببينم 
 ، "ساوو"قفلي هاي آنجا شمار زيادي  زندانيان از سازمانهاي مختلف چپ ، مثل 

. ديده مي شدند ....  و "پيكار" ، "اخگر" ، "دسته پيشرو" ، "رهائي"،  "ساما"
هنگامي كه وارد دهليز كوته قفلي هاي منزل سوم شدم ، فكر ميكنم يكي از 

 با خود به  سلولي كه رفيق    مرا ديده"عبداهللا جان" سازمان ما همدوسيه هاي 
رفقاي ديگر  بعد از . برد داكتر و آن رفيق اخگري با يك تن ديگر حضور داشتند ، 

من و رفقا با شور و . اينكه  از آمدنم به آن آنجا خبر شدند ، در آن سلول آمدند  
  آنگاه در . هيجان  و مهرباني رفيقانه با همديگر بغل كشي  و جور بخيري  نموديم 

  كه با) پير محمد  (متوجه شدم كه آن رفيق اخگري .  از اتاق نشستم ه اي گوش
  

  
 در )مامور صاحب باقي  ( و رفيق بزرگترش)  پيرمحمد(  اخگري  رفيق -[*]

 نماز و قرآن اش را يكبار هم وي رفيق .زندان به نقد از مائو تسه دون مي پرداختند
زماني كه  تخفيف شامل حال محبوسان گرديد ، قيد كم . در زندان قضاء نمي كرد 
  بعد از . به امالء پيوستندان ،موصوف بعد از رهائي از ز. وي ، باز هم كمتر شد 

و به طرف حزب م ل م افغانستان انشعاب از امالء ؛ انديشه مائوتسه دون را پذيرفت 
   .   ]رفت 
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من  جور بخيري نه چندان گرم و رفيقانه نمود ، به جايش نشسته خود را سرگرم 
كه شايد ) دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقالب دموكراتيك ( مطالعه اثر لنين 

اين اثر آنقدر دست به دست گشته و . آنرا ده ها بار مطالعه  نموده باشد ، نشان داد 
مطلبي سبب شد كه . آن  شاريده به نظر مي رسيد  كه صفحات خوانده شده بود 

بحثي پيرامون انقالب دموكراتيك در كشور هاي داراي نظام  هاي سرمايه داري 
ه و نيمه فئودالي از جانب رفيق اخگري باز كالسيك و كشور هاي  نيمه مستعمر

دون  انديشه مائو تسه - لنينيزم – كه با سالح ماركسيزم... ) داكتر (  رفيق .گردد 
  را با ارائه داليل به آرامي رد پيرمحمدمجهز بود ، وارد بحث  شده  نظرات  رفيق 

و آوازش رفيق اخگري هيجان زده با غرور و خشمي كه مي كوشيد در چهره .كرد 
دريك جدل ... ) داكتر (بازتاب نيابد ، اعتراض اش را نسبت به تحليل منطقي  رفيق 

  " ةو جمل  كه بار تحقير را  افاده مي كرد " تو " ضميرةتئوريك ، با كار برد  عامدان
 تو " و "... همين قدر گپه  به درستي نمي فهمي !   تو " و "... اين قدر نمي داني 

  . ز كرد   ؛  آغا"... 
 نخست آن جوان مغرور ةدر وهل. از رفقا  اجازه صحبت خواسته وارد بحث شدم 

و ضد انديشه مائو تسه دون را  با لحن رفيقانه ؛ ولي محكم و پر معني ، مخاطب 
  : ساخته  ابراز داشتم 

اجازه بده  عرض كنم ، اگر پيوند رفاقت سياسي را براي  !   محمد جان پير«  
 خودت در برابر  يكي ،حث و جدل تئوريك و سياسي ناديده بگيريم لحظه اي در ب

خدمت مردم ما تا قبل از با دانش طبي خود دراز داكتران طب كشور قرار داري كه 
به كار مي بري  اين رفيق كلمات اهانت باري كه در برابر  .  كوشا بود شزنداني شدن

گفتگو  و اقناع  و  بحث ة شدمطابق با معيار هاي فرهنگ متعالي و مترقي پذيرفته
ايدئولوژيك  - همسويي و اصل رسيدن و توافق به حل مسايل سياسي  براي نيل به 

در ميان تمام احزاب كمونستي جهان  نبوده ؛ بلكه  در تقابل با  آن  ؛ حتا در تقابل 
  كهبا فرهنگ بورژوائي جر و بحث پيرامون مسايل مطروحه ميان دو روشنفكر

از آهنگ  صحبت و شيوه كاربرد ضمير  .  ، نيز استه حاكمه مي باشدمربوط به طبق
 شما متوجه " در عوض جملة " نمي فهمي" رفيق و گفتن ةدر عوض كلم)  "تو"(

 و از اين قبيل واژه ها وجمالت اهانتبار كه به زبان آوردي چنين استنباط  "نشديد 
خط به خط و جمله به ! ق رفي. كردم كه خودت  رفقا را كوچك و نافهم مي پنداري 

جمله متن يك اثر را حافظ وار به ذهن سپردن و عالمات اعجاميه در آغاز و اخير 
هر جمله و پاراگراف ها را از بر كردن ، معني برداشت و درك منطقي از متن يك 
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اين رفيق داكتر با .  را نمي  دهد "... دو تاكتيك "اثر نهايت با ارزش تئوريك مثل  
 ،ل توجه قرار دارد و درك اش  از مسايل  تئوريك بالنسبه در سطح قابآنكه فهم 

اگر فرض كنيم وي تازه با مسايل انقالب آشنا شده باشد ، در چنين صورتي هم ، نه 
 كه - خودت و نه هيچ كسي ديگر  حق ندارد  كه اين رفيق را با چنين كلماتي 

 مخاطب قرار -  كند  ذكاوت سياسي اش را تداعي"كمي " شمردن وي و "كوچك"
رفيق داكتر در مدت كار هاي عملي اش  دراتاق جراحي شماري از هموطنان . دهد 

مريض ما را از چنگال مرگ نجات داده ، و حال از طرف خودت  نافهم و چي و چي 
تمام درك و فهم خودت را محتواي همين اثر كه قرار شنيدگي ! خوانده مي شود 

 تئوريك  ةبا همين پشتوان. فظ كرده يي ، تشكيل مي دهد بار ها آنرا  خوانده و از ح
هركي به جاي من باشد  در پشت .  كني ديگران را كوچك مي پنداري و اهانت مي

از شنيدن جمله اخير »   ... باز نشده اي را مي بيند ة شيوه بحث اهانتبارت ، عقد
چنانچه  مجال . شد كه عامدانه آنرا بر زبان راندم ، حركت اعتراضي در وي مشاهده 

با ناراحتي آميخته با خشمي كه نمي . نداد تا در پايان جمله ام نقطه قاطعه بگذارم 
به هر  .خواست در چهره اش منعكس شود ، بي درنگ پاي عقده را در بحث رد كرد 

 با نگاه  ،حال ، احساس كردم ، رفيق هايي كه در آنجا حضور بهم رسانده بودند
ا چنان آماج  مالمت و سرزنش  قرار داده بودند  كه وي خودش هايشان اين رفيق ر

سر انجام  اين رفيق اخگري ، . را در تنگناي به مراتب تنگتر از سلول احساس كرد 
شجاعانه معذرت خواست و .... از  شيوه بحث اش  با رفقا ، بخصوص با رفيق داكتر 

  . م ما همه از انتقادش استقبال نمودي. از خود انتقاد كرد 
  و نيميك.  ه  مدتي با هم صحبت نموديم  به سلول اش رفتبعداً با رفيق داكتر

ساعت و يا بيشتر ازآن  با رفقا بودم كه خيلي ها نيرو بخش و سرور آفرين بود ، تا 
 رسيد ، آنگاه  با آنها يكجا ازدروازه عمومي كوته قفلي شان نوبت تفريح  اين اينكه

ز منزل چهارم كه سرباز دروازة عمومي كوته قفلي هاي هايشان خارج شده  به دهلي
  .ما را به خاطر خريد  از كانتين باز گذاشته بود ؛ داخل شدم 
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   هاي   بحث"ي از ـ  درنگي بر بخش-5

  :ده ـ وامان"متفكر"يك " تئوريك       

  
در هر صورت ، روز . با كندي گذشت زمان در زندان نمي توانستيم عادت كنيم 

يرازه ـ بي پايان ؛ چون ورق پاره هاي از شة دوـا و شب هايي آگنده از درد و انه
  .زندگي ما كنده مي شد و از حجم اوراق عمر ما مي كاست 

گاهگاهي كه قاضي صاحب به منزل  سوم پيش رفقايش مي رفت و يا در دهليز  
 هم در ميان قدم مي زد ، من و احمد علي در اتاق تنها مي مانديم ، مطالبي را با

از آنجايي كه انسان ها داراي خصلت اجتماعي اند ، نياز دارند با هم . مي گذاشتيم 
ولو يك  شب در يك هوتل ، و يا در [ نوع خود رابطه انساني و عاطفي بر قرار سازند 

، كه ... يك اتاق مهمانخانه و كوته سراي ، و يا در اتاق  ِترن ، و يا اتاق كشتي و يا 
مطالبي را بدون . ، احتياج به گفتگو دارد ] هم قرار مي داشته باشند در جوار 

سر انجام در زمينه . دلواپسي وكدام مالحظه خاصي با همديگر در ميان مي گذارند 
در زندان اين نياز شكلي . شناخت همديگر به معرفت حسي و يا منطقي مي رسند 

واست با همزنجير ناشناخته يك زنداني زماني كه مي خ. ديگري اختيار كرده بود 
اش رابطه بر قرار سازد ؛ قصه ها و سرگذشت هايش را با وي در ميان بگذارد ؛ از 

و نابساماني ا و پيروزي هايش ؛ از ناكامي ها خاطره هايش بگويد ؛ از خوشي ه
اين . هايش ؛ از گرفتاري و تحقيق و شكنجه اش ؛  چيزي بگويد و چيزي بشنود 

 اين داشت كه آن دو فرد چه نسبت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  بستگي بهامركالً
  .  با همديگر ميداشتند... ، قومي ، زباني ، منطقه اي و

 سياسي در يك سلول با انسان طرف است -در شرايطي كه دشمن ايدئولوژيك 
، چه صحبت هاي با وي داشته باشد ؛ اگر همزنجيرش دموكرات انقالبي باشد ، گپ 

گي پرماجرايش را از كدام جا بيĤغازد  و به كدام جا بر آن نقطه پايان و گفت زند
بگذارد ؛ اگر همزنجيرش مسلمان ساده و بي پيرايه باشد ، با وي چگونه  سخن آغاز 
كند ؛ و اگر مسلمان افراطي و يا مكتبي تعليم ديده باشد ، برخوردش را چگونه با 

) يعني قالب گپ ها  ( د ، اين قالب ها باش.... وي عيار سازد ؛ و اگرهم سلولي اش 
در شرايط زندان سياسي كه زير نظارت بسيار شديد يك ابر قدرت متجاوز و 

با صحبت هاي بيرون  از . همدستان پليدش قرار دارد ؛ متعارف و متداول نيست 
  .زندان  فرق ماهوي دارد 
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ت ، روي هر  در هرحال ، هر انسان آگاه  كه از هوشياري سياسي برخوردار اس
حد .  جمله اش ، پيش از آنكه با زبانش افاده گردد ؛ درنگ و تأمل مي كند  وحرف

و مرز صحبت اش را همواره در مركز ديدش قرار مي دهد ، تا مبادا گپي ، حرفي ، 
به .  كند و از قفس دهانش بپرد و در آينده  مشكالتي بار بيĤورد زجمله اي پر وا

. ، كه جبران اش ميسر نباشد  ي صدمه وارد نمايدا به فرد ديگرگوينده و ي
هنگام گفتگو ، با وشياري بايد بشنود ؛ همينطور درباهوشياري بايد بگويد و با ه

 .مندي عواطف و احساسات اش را زير كنترول داشته باشد ه هوشياري توأم با حوصل
 طرف  مثال  در كجاي گپ و گفت اش بايد بخندد ، در كجاي حرف و سخنةبه گون

، صحبت اش بايد ابراز تأسف نمايد ، در كدام مقطع اي از تداوم  سخن متكلم 
همدردي و هموندي اش را آشكار سازد ، تا مبادا با اندك غفلت ، تأثرات و 

كه خود از تداعي درد ها  [ شاحساسات بي جايش را در برابر صحبت هاي همزنجير
ضربات بي و كنجه مستنطقين ، داغ ها و زخم هاي متورم وخونين  ناشي از ش

 مزدور در حافظه اش ، زجر ان شكنجه گر آنرحمانه شالق تحقير و توهين و اهانت
بازتاب دهد و سبب دوري و يا دشمني وي گردد ، كه اين بي ]  بي پايان مي كشد

توجهي و بي دقتي در جريان صحبت  به مثابه وزش هوائي است كه به يكبارگي 
 اختالفات و تضاد هاي گوناگون  ميان طرفين ة اً پنهان شدخاكستر روي آتشي موقت

صحبت را پراگنده ساخته ، فضاي تنش و تشنج را بر روابط تازه آغاز شده  آنان 
  .حاكم مي گرداند 

 ، " پرمهر" زمان ، من را با شخص در ظاهر آرام ، ةشرايط زندان در همين بره
 اندك و كنجكاو ، نيرنگ باز  مكار و ؛ اما"حوصله"و با " از خود گذر" ، " دلسوز"

 بي رحم و توطئه گر؛ در يك كالم ، با يك ابليس سياسي  ناصادق و گپ ساز ،رنج ،
ئي حزب مزدور و مربوط به طيف باال[ تمام عيار و متكي به يك تن از خاينين ملي 

طرف ساخته بود كه همواره در تالش بود ، در مبادله ]  روس دولت دست نشانده
 بيشتر بگيرد و سات و عواطف ، طرف مقابل را طوري  زير تأثير قرار بدهد كهاحسا

سيماي مطالب بي اهميت و شخصي ، اجتماعي كمتر بدهد ، و درمبادله خاطره ها ، 
و سياسي خود ، اعضاي خانواده و افراد مورد نظرش را با كلمات دل انگيز آرايش 

راز " آشكار ساختن "صداقت" و شيفته وطرف مقابل را مرهون. نموده ، بازگو نمايد 
 اش ساخته ، وي را همچنان وا دارد كه او نيز "دوستان" خود و يا "هاي پنهاني

چيز هايي را كه ميداند و در صندوقچه راز هاي مگو و خاطره هاي بازگو نشده اش 
فته  بر زبان آرد ، تا آن راز هاي گنده ؛ هر چه زود تر آشكار سازد وتا كنون پنهان ما
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شده و خاطره هاي آشكار شده وي را براي روز مبادا گروگان گرفته ، در شرايطي 
كه مناسبات اش با آن فرد بر هم و درهم گردد ؛ مانع اعتراض و تقابل و رويا رويي 

گر وي را ببرد كه مبين كار و كردارش ء  افشاو باين شگرد ، زبان. ا خود گردد وي ب
يز چون ميخي بر كف دست اش بكوبد ، تا  كلك هاي   قلم وي را ن، همچناننگردد 

  . بكشد راوي خونچكانش نتواند  تصويري از شخصيت واقعي 
دلسوزي و روا " ، " احترام و حسن نيت"امروز صميميت نشان مي دهد ، با 

 در پهلويت ايستاده مي شود ، در " رفيقانه " و خاطرخواهي "داري مادر كالن گونه
رد ؛ زماني كه بر وفق خط ديدش حركت نكردي ، هنگامي خدمت ات قرار مي گي

 زينت افزاي جمله هايت " انقالبي منتقد"كه اسم رسوايش را به مثابه  يك 
از ناحيه تو احساس خطر )  و امنيتي ازلحاظ منافع سياسي ( نساختي ، فردا كه 

 در با سوء نيت ، دل چركي ، نامهرباني و بدخواهي. نمايد ، رنگ عوض مي كند 
گوشه اي از حقيقتي را . در فكر و ذكر فرسايش روانت مي افتد . برابرت مي ايستد 

برگ و پنجه داده ، تحريف  آنرا شاخ و, كه با شگرد هاي آزمون شده ، از تو ربوده 
كمتر كسي  .  ، تا ديگران را عليه تو  بيانگيزاندنموده  برضدت استعمال مي كند

ي و پر از تضاد هاي گونا گون اين امرخطير را كم و  خاكةخواهد بود كه در اين كر
من هم با . بيش در زندگي اجتماعي و شخصي و يا سياسي خود تجربه نكرده باشد 

ي معاشرتي و سياسي ، با ادر نظر داشت چنين مفاهيم و ارزش هاي تجربه شده 
 - پنهان  با ابعاد پيدا و-وسواس ، ترديد ، احتياط و شك انقالبي  با چنين  شخصي 

. خيلي ها با احتياط و سنجيده با وي سخن مي گفتم .  ام را عيار نموده بودم هرابط
رنج بازي شبيه بود كه هر دو  رو بر روي طدر واقع وضع ما در آن سلول  به دو ش

 تا طرف مقابل براي مي باشد هر يك با خونسردي منتظر فرصتي ،هم قرار داشته 
 اش را از دست بدهد و حركت يك موره را بر روي يك لحظه اي زود گذر هوشياري

 ، در  بي تأمل آن را بر جاي نادرست بنشاندو دتخته نبرد فكر ها  همه جانبه نسنج
  - "عمليات اپراتيف " ةچنين حالتي با دور [ واقع گامي به طرف شكست برمي دارد

  .]م مي رساند شباهتي به-اشته باشد كه زنداني زير نظارت بسيار  شديد قرار مي د
پس فردا و ماه ها ؛ حتا سالهاي بعد را هم  در نظر   فردا ودرچنين  وضع 

نمي توانستم كه نداشته باشم ؛ زيرا كه در گذشته زيان هاي از كم توجهي  . داشتم 
  .در چنين موارد  ديده بودم 

 در فضاي بيكران روابط آگنده از "حسن نيت"نخستين روزي كه پرنده منقوش 
 ما  به جوالن آمد ، روزي بود كه من و او در سلول تنها نشسته بوديم ، "مهر"
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 - قبالً از رفقا در مورد انحرافات  ايدئولوژيك [ سخن هايي بين مان رد و بدل شد 
] . سياسي و برخي خصايل ناهنجار و ضد انقالبي  احمد علي چيز هاي شنيده بودم 

 به اين نكته مهم تمكين كرده ؛ات بعد از صحبت هاي  جسته گريخته باالي موضوع
  : احمد علي پرسيدم داكتراز 

   ." داكتر صاحب  نظرت در مورد  انقالب اكتوبر چيست ؟ "
.  احساس شعف آشكار به وي دست داد ، از اينكه چنين سوالي را مطرح كردم 

با سيماي بشاش و لبخند مرموز ، افكاردستكاري شده اش را متمركز نموده اظهار 
    :   داشت
توخي صاحب ، نظرات من در مورد انقالب اكتوبر آن نظرات قبلي كه به آن « 

نام آن جبهة مخفي را [ زماني كه من جبهه . باورمند بودم ، حاال آن چنان نيست 
 را در هرات ترك ]كه سرمعلم صاحب در جريان برخورد برايش گفته بود نگرفت 

 ترك جبهه را طور مفصل بيان نمود يل دالچگونگي و[ گفته به ايران رهسپار شدم 
بعد ها معلوم شد كه با اعضاي حزب [ در آنجا با چپ ايران بحث هاي داشتم ] . 

شماري از . ، از جمله باالي مقوله انقالب اكتوبر ] توده ايران تماس گرفته بود
 نظرات شان به اين سطح تكامل -  بعد از سالها مطالعه - محققين چپ در ايران 

 لنين در انقالب اكتوبر دچار شتابزدگي خرده بورژوايي "  : بود كه مي گفتندكرده
شده  اشتباهات جبران ناپذيري مرتكب شد كه تا حال درد آنرا خلق هاي سه قاره 

شمار . اساساً حزب كمونيست شوروي يك حزب كمونيست واقعي نبود . مي كشند 
ان از طبقات ديگر ، حزب را در حالي كه روشنفكر. كارگران عضو حزب اندك بود 

حزب كمونيست چين همينطور به همين آفت دچار شده . در انحصار خود داشتند 
اصالً در دنيا تا كنون هيچ حزب كمونيست آنطوري كه ماركس  انتاتومي حزب . بود 

 من بعد از تعمق و تفكر زياد و دقيق ، آنان را مِحق ،را بيان كرده ، به ميان نيامده 
  ) .  نقل به قول مستقيم( » ...  نظرات شان را پذيرفتم  يافته 

 " و " كيش  شخصيت استالين "صحبت هاي زيادي هم در مورد به اصطالح 
  نمود ، وهم  از مائو تسه دون  و "قتل هاي بي شماري را كه مرتكب شده بود

ي است شايد فكر مي كرد ، اين اولين بار.   پرداخت " نقد" انقالب فرهنگي چين به
  تشخوار شده كه در زندان كسي پيدا شده  كه به الطائالت و نظرات ضد انقالبي

درجريان بحث ها و سخن ها ، گاهگاهي هم از .  با اينهمه دقت گوش مي دهد  اش
زندان و از گرفتاري و ازتحقيق و اعدام و چگونگي كشيدن اعدامي ها از زندان و 

كامالً به ياد دارم كه . يجان به ميان مي آمد محل اعدام آنان صحبت هايي توأم با ه
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كسي كه عامل ( من حين صحبت باالي موضوع اعدام به نقل  از زبان  بصيربد روز 
چگونگي بيرون كشيدن اعدامي ها را از اتاق هايشان و بعداً بردن )  اطالعات بود 

  داكتر دلخواهدر چنين اتمسفيري. تشريح كردم .... و"  اتاق كنفرانس ها "آنان را به
همزنجير از دل و جان به صحبت هاي همديگر  احمد علي كه شايد فكر مي كرد دو

 "الح ـكل به اصطــودش در شـيدن خـورد  بيرون كشـگوش مي دهند ، وي در م
راي ـا را بـامـري سـاي رهبـان روزي كه رفقـدر هم   ("ط ــدامي نام غلــاع
در آن روز  و روز ] 2[. كرد  حـريـي را تشـالبـ مط) دـرون بردنـدان بيـدام از زنــاع

  ، ناباور باخته "منتقد". هاي بعد ، من با دقت به حرف هاي وي گوش مي دادم 
 نظرات ةبخردانه مي پنداشت  چرنديات اپورتونيستي وي مرا مبهوت ساخته  دلداد

طه  تمام درپايان بحث اش در آن روز  نق. انحرافي وي در آينده قريب خواهم شد 
ش را در روز هاي ديگر هم با اشتياق پي گيرد و تخمه " نقد" نگذاشتم ، تا بحث و

 لذت "آرزوهاي پوچ را در دماغ عليل اش بپروراند كه گويا موفق شده  توخي را از
 مبهوت  و با - از لنين ، استالين و مائوتسه دون - اش " نقد داهيانه"شرب مدام 

  .خبرساخته است 
الزم مي شد ، من از آن  عوامل خاد  كه در داخل زندان فعاليت مي زماني كه 

نمودند ؛ نام مي بردم ، وي ناراحت شده روي خوش نشان نمي داد ، و بالفاصله 
 اين افراد جزء ناچيز از يك كل در يك سيستم اند ما بايد ": اظهار ميداشت كه 

بزنيم ، نه از جزء ناچيز از مجموع  سيستم حرف . مجموع سيستم را  به نقد بكشيم 
با تغيير كل سيستم ) عوامل خاد و جواسيس دولت مزدور ( اينها . و بي اهميت آن 
( خون مردم ما ه  هيچگاهي نمي خواست از لبه تيز و آغشته بوي. تغيير مي خورند 

 وي .حساسيت خاصي در اين زمينه نشان مي داد .  اسمي برده شود) عوامل خاد 
 "اهي  بحث خاد و افشاي عوامل مخفي روس به ميدان بحث آرزو داشت هيچگ

  . اش كشيده نشود "عالمانه 
  منتقد بي همتاي زمانه"واكنش من در جريان تداوم بحث هاي بي محتواي اين

 كه مي پنداشت خزف شخصيت سياسي آلوده به لجن و سياهي اش ، لعل شب "
ت  كه مسلماً فضاي  به  روز تا روز بيشتر و جدي تر شده مي رفافروز است ؛

همي درون سلول را مكدر و مكدرتر مي   ، همزيستي وبا"صميميت"اصطالح 
زماني به اين فكر اندر شدم كه وي ، . آخر حوصله هر انسان هم حدي دارد . ساخت 

  به چون ابليس سياسي در برابرم قرار گرفته و آرزو دارد مرا با گپ و گفت اش
 خواستم  با جمله اي  .تا مرز ترديد و دو دلي بكشاند ، نموده  "وسوسه" اصطالح
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كوبنده برسفسطه هاي پوچ و نشخوار شده اش نقطه پايان بگذارم ، از اين رو ، 
 " بر مبناي هبه اميد اينك، زماني كه باز هم دنباله بحث تكراري اش را از سر گرفت 

پيشوايان  موفق خواهد شد بر صفحه ذهنم عليه انديشه هاي  "تئوري تلقين
اري كند ، با جديت پايان چنين بحث هايي را  با گفتن  ذياي جهان نقطه گرپرولتا

  :  اين جمله به اطالع اش رساندم 
را نسبت به  امر كمونيزم و انقالب  از دست داده  شما باور تا ن!  داكتر صاحب «

اغ من و به انديشه تان پشت كرده ايد ، در حالي كه امركمونيزم و انقالب دردم
سلول ساخته و آثار پيشوايان پرولتارياي جهان محتواي وجدان سياسي مرا تشكيل 
داده است ، بي جهت خودت را زحمت نده و از پروژه استحاله معتقدات سياسي ام  

   .  »دست بكش
او كه قلباً از ابراز نظرم در مورد خودش ناراحت شده بود ، در جواب جمله 

 برخورد من به مسايل «: كتفا نموده چنين گفت اخيرم با گفتن اين سخن  ا
دف ديگري ـدام هـك. ورد كرده ام ـادانه برخـل  نقـدگماتيك نبوده به مساي

    .   »ته امـنداش
 " احترام " و "صميميت" ، "محبت"از همان روز به بعد ، خاكستر به اصطالح 

ش كين  توزي ، بار ديگر آت. به هوا شد ، علي نسبت به من   احمد داكتركذايي
  .توطئه گري و دشمني اش نسبت به من  زبانه كشيد 

گفته ها و قصه هاي وي كه شب ها و روز هاي دراز زندان با شنيدن تكراري آن 
 مخفي هرات  جبهه بگفتة سرمعلم صاحب قادر خان از زماني كه[سپري شده بود 

آنگاه به مشهد رفت و ...  ..را خود سرانه ترك گفت و رابطة آنرا با سازمان افشاء نمود
در آن شهر گويا با چه مشكالتي مواجه شد كه از روي اجبار به كار هاي دست  و. 

   و، رفت  ديگري به تهران رفت ؛ و از آنجا به كشور ؟  بعداً از آنجا فرار كرده  !...زد 
 مغز شويي چپ انقالبي به صورت  عجيب "تي پي برد كه در آنجا قبا كاوش به حقي

 به سبب  ]   و بسا مطالب ديگر را بيان نمود "غير قابل باور صورت مي گرفتو 
  .مربوط نيست ، از آن مي گذريم خط ديد اين اثر اينكه  به 
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  :  ؛ ضرب و شتم يك خادي توطئه بد فرجام - 6

  

خوانند گان گرانقدر كه جريان رخداد ها و حوادث زندان پلچرخي را در دوران 
تجاوز روس ها به افغانستان ، با هيجاناتي ناشي از ضديت با حضور ارتش بيگانگان 

 و نشيب ها و پيچ و زدر كشور ، و با ناراحتي آميخته با خشم مقدس و در بسا فرا
  : مي كنند ، بايد بنويسم خم هاي حوادث ، با اندوه فراوان دنبال 

 شكنجه هاي نامرئي كه بر زنداني اعمال مي نمودند يكي از استخوان سوز ترين
، زماني بود  كه زنداني در درون يك سلول تاريك مواجه با فردي مي شد كه به جز 
از هنگام جان شستن و قضاي حاجت ؛ رفتار و گفتار و گفتگوي وي با ديگران ، در 

را با دقت يك باستان شناس مشتاق  ويت و سكنات ؛ حتا خواب واقع تمام حركا
و در پي فرصت مناسب مي گشت ، تا دست و پاي . پژوهش ، زير نظر مي گرفت 

در ماهيت . د نمايد ـ توطئه اي كه برايش  روبراه كرده بود ، بنةزنداني را در حلق
  .  دان ـدان ديگري بود در درون زنـع همانند زنـخود ، اين وض

در امتداد روز هايي كه ورق پاره هاي عمرم دستخوش تند باد حوادث درون 
زندان استعمارگران روسي و مزدوران دني شان مي شد ، و شب هايي كه تداعي 
محتواي آن ورق پاره ها ، خواب لحظه اي را از چشمان آرامش نديده ام  مي ربود ، 

 " ،  "...ره اش را ببينيد خوب شد  شما هم گذا"[  "همسايه "نكته هاي آن دو 
كه اشاره است به مار يخ زده اي كه آنرا در آستين گرم (   "...يك دفعه  گرم بيايد 

 با همزيستي آنان با اين شخصي كه از سقوط خود در ه را در رابط  )  ] ...بگذارند 
برخورد شان را در برابر اين  ياد مي آوردم ؛  منجالب تسليمي لذت مي برد ، به

  .ص توطئه گر تقدير مي نمودم شخ
وقتي كه . يك روز كه هوا به شدت گرم بود ، من در داخل مثلث قدم مي زدم 

،  مثلث نزديك شدم ، تا دوباره برگشته به قدم زدن  ادامه بدهم ةبه طرف درواز
 به طرفم اشاره مي كند  ، احمد علي را ديدم كه نزديك دروازه مثلث ايستادهداكتر

زماني كه نزديك وي رسيدم ، به آهستگي گفت كه داخل دهليز  . كه نزدش بروم
چوب مورد [ آنگاه با اشاره چشم چوبي را در زير زينه منزل دوم نشانم داد . شوم 

 يا 15 احمد علي به درازي يك متر هفتاد سانتي يا چيزي بيشتر ، عرض  داكترنظر
 توخي ": تگي چنين گفت آنگاه  به آهس] .  سانتي بود 4 يا 3 سانتي و ضخامت 20

صاحب اين چوب چند بار چاي ما را جوش مي دهد ، زود شو كه در دهليز كسي 
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در جوابش گفتم .  "آنرا بردار و به اتاق ببر و در زير توشك بان تا من بيايم  . نيست 
 به ":او فوراً اظهار داشت  . " داكتر صاحب چرا خودت اين كار انجام نمي دهي ؟ ": 

 سر باز اگر ببيند مرا به قومنداني مي برد ؛ اما  شما را به خاطر موهاي خاطري كه
سفيدتان چيزي نمي گويد ، اگر گفت چوب را چه مي كني بگو كه آنرا در ديوار 

آنگاه با عجله نگاهش را به اين  . "رفك مي زنم كه باالي آن قرآن شريف را بگذارم 
نكه به داخل مثلث برود ، بار ديگر با قبل از آ.  طرف و آنطرف دهليز متمركز كرد 

   . صميميت و نوع خواهش از من خواست تا هرچه زودتر آنرا به اتاق انتقال بدهم 
 "احمد علي را كه فكر مي شد جزء بازمانده قالب هاي  داكتر چوب مورد نظر

 با احتياط و  ، كانكريت پايه و سقف زندان بود ، از زير زينه برداشته"ة شتآب ُك
 زينه هاي هر چهار منزل را پيمودم و آنرا به داخل دهليز و از آنجا به  ،اب زيادشت

خوشحال شدم كه در راه با سرباز و يا صاحب منصبي . درون سلول انتقال دادم 
 احمد علي را برداشته چوب را در  زير آن پنهان كردم  داكترتوشك. تصادف نكردم 

. شد ، با عجله زير توشك خود را ديد احمد علي داخل سلول داكتر زماني كه . 
آنگاه با خاطرجمعي از ذخيره زير توشك خود تكه پاره هايي را بيرون آورده چوب را 

بعداً دو و يا سه ميخ را در ديوار سلول كوبيد وچوب را باالي آن . در آن پيچاند 
يچانده  آنرا دربين تكه پ، پيدا كردم  اگر كدام جلد كتاب ديني را":گذاشت و گفت 

اگر سرباز چيزي گفت برايش مي گويم كه قرآن شريف . باالي اين رفك مي گذارم 
 داكتر صاحب سربازان مي فهمند كه ما ":در جوابش گفتم . را باالي آن  گذاشته ام 

با بي حوصله گي در جوابم  . "! چه برسد به قرآن خواندن ما  ، نماز نمي خوانيم 
 بي چايي بسيار  .يد بفهمد زياد پشت گپ نگردان سرباز شاـ يگ" :گفت چنين 

   ."گرسنگي را تحمل كرده ميتوانم ؛ مگر بي چايي را نمي توانم .سخت است 
 احمد علي  داكتر.روزي سربازان براي تالشي به سلول هاي ما هجوم آوردند 

  ،كاغذ و برخي چيزي هاي را در داخل  دستمال پيچانده بر روي رفك گذاشته بود
 با آغاز تالشي از سلول هاي دم راه ،  .ور فكر شود كه در بين آن قرآن استتا ازد

فوراً آنرا برداشته به جايش قطي چاي و يكي دو چيزي ديگر را ، تغيير عقيده داده 
 در ديد اول چشم آنان به آن چوب  ،سربازها كه به داخل سلول آمدند. گذاشت 

 اين چه ":خته با تمسخر چنين گفتند مزدوران با تعجبي آمي. باالي ديوار افتاد 
 من نمي دانم چند وقت پيش سرمعلم از اين " : احمد علي گفت  داكتر ."است ؟ 

يكي از . " اين رفك  در همين جا بود ،اتاق تبديل شد ، من كه به اين اتاق آمدم 
زماني كه مارا از ": در جواب آن مزدور گفتم ... . مزدوران روس ، از من پرسيد 
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 شايد كساني  قرآن ،زل اول به اين اتاق انتقال دادند ، اين چوب در همين جا بود من
  ؛حاال ما چاي و بوره خود را بر روي آن گذاشته ايم. را بر روي آن مي گذاشتند 

 سرباز در حاليكه تكه هاي دور چوب را با خشونت باز مي كرد . "اين چه نقص دارد 
زندان است .  اينجا خانه شخصي كسي نيست " : با لحن تحقير آميز چنين گفت ،

 آنگاه بعد از پايان تالشي چوب گرانبهاي. " به طاق و رفك ضرورت نيست !زندان 
:  احمد علي گفتم  داكتربعد از رفتن مزدوران به.  احمد علي را با خود بردند داكتر

ب لعنتي را  تو اين چوب را با خود نياوردي ، اگر سرباز در همان روزي كه اين چو«
با خود به اتاق آوردم ، مرا مي ديد ، اين احتمال هم وجود داشت كه پرواي موي 

 من را به اداره زندان مي برد ، و با همين دستاويز مورد ضرب و  .سپيدم را نمي كرد
اينها در رابطه با چپ انقالبي پي بهانه اي مي . شتم و داو و دشنام قرار مي دادند 

هرگاه به چنين عملي مبادرت . باالي آنان حل نمايند  ي شان راگشتند تا عقده ها
و اگر اين . نمي ورزيدند ازلذت  تحقير و توهين آنان ابداً چشم پوشي نمي كردند 

   . »... .سرباز سخت مي گرفت هر دوي ما را به قومنداني مي بردند 
 احمد علي كه به خاطر از دست دادن چوب  داكتر، اوقات  در هرحال

قسمي كه تا . اعتراض من هم وي را بيشتر بر افروخت . رانبهايش تلخ شده بود گ
  .همديگر نداشتيم  يكي دو روز چندان حرف و سخني با

برق زندان نسبت به ماههاي قبل زود زود .  فكر مي كنم اواخر ماه  سنبله بود 
 ندوشيداسيران به طريقي مي ك. مي رفت و زندانيان را شديداً ناراحت مي ساخت 

روغن سر ديگ را آشپز ها . شان را گرم نمايند و آب شانرا جوش بدهند ة غذاي دير
زندانيان  از پنبه داخل . جمع مي كردند و آنرا باالي تعدادي زندانيان مي فروختند 

 يك نعلبكي حلبي و يا سر  چند تاي آنرا به گرد. توشك هايشان فليته مي ساختند 
االيش مقدار روغن مي ريختند ، بعداً  فليته ها  را آتش مي قرار داده ب... پوش قطي 

 شان ة  آنگاه ديگ و چاينك حلبي پر آب را بر روي سه پايه هاي دست ساخت،زدند 
كه به روي فليته ها گذاشته شده بود ؛ قرار مي دادند و ديگ شان را به اين صورت 

ا احتياط و دلواپسي اين كار زندانيان  ب.  و يا آب را جوش مي دادند  .گرم مي كردند
  آن  از همين ديگدانك 15 و يا 12  سلول ، 24شايد از جمله . را  انجام مي دادند 

 - هاي خود ساخته استفاده مي كردند ، كه بعد ها به خاطر سر وصداي تالشي 
  . به كمترين رسيد -شماري كه بدين شيوه عمل مي كردند 

 به همين فكر افتاده  ديگدانكي - ن  با وجود اعتراض م- احمد علي داكتر
 و  .يه  در آن مي سوخت و فضاي اتاق را دود فرا مي گرفتفساخت كه روغن نا تص
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اتاق هايي كه قبالً اينكار را انجام مي . بوي روغن سوخته مشام را اذيت مي كرد 
اخواني هاي مكتبي . دادند ، به خاطري كه جزائي نشوند ، از اين كار منصرف شدند 

 در چنين صورتي ، اگر خبر مي شدند كه ما از ديگدانك استفاده مي نمائيم ،
من ، روي ناچاري در صدد ساختن . احتمال گير افتيدن ما بيشتر متصور بود 

چند تا  از شمع . ديگدانكي شدم كه دود نداشته و بوي آن هم كمتر حس مي شد 
چند ، ته آنها را نصف كرده هاي را كه به خاطر بي برقي از كانتين خريده بودم گرف

 به شكل "كليم هالندي"ور از هم ، بر روي سر پوش شير قطي  بريده را دة توت
 احمد  داكتر و در زير سه پايه اي كه به كمك .را روشن كردمها دايره  قرار داده آن

 آنگاه چاينك ؛ درست كرده بودم ؛ قرار دادم - شيرخشك بزرگتر   قطي از- علي
حدود چهل دقيقه نگذشته بود كه آب جوش .  را بروي آن گذاشتم حلبي پر آب

را ...  ساز و برگ جوش دادن آب و. دود نداشت ، بوي آن كمتر محسوس بود . آمد 
پشت بالشت و كمپل قرار داديم كه اخواني ها در وقت عبور از مقابل اتاق ما  متوجه 

 چون - كه به نوشيدن چاي  احمد علي داكتر خوشحالي ة ماي" ابتكار"اين . شوند ن
كار منقل بي  از   احمد علي داكتربر خالف ميل.   معتاد بود ؛ گرديد -هيروئين 

آنها هم با . به رحماني صاحب و يك تن افغان ملتي اطالع دادم ، دود و بي بو 
مدتي نگذشته بود كه چند اتاق ديگر هم ... . همين طريق آبجوش تهيه مي كردند و

  .  قره وانه منصرف شده با همين شيوه آبجوش تهيه  مي كردند از خريد روغن
در اين گير و دار بود كه خبر شديم در منزل پائين كساني را به خاطر اين كار 

 احمد علي خواستم تا از اين  داكتراز همان روز به بعد من جداً از. جزائي نموده اند 
 وي نمي پذيرفت و جداً  و برگ آنرا از بين ببرد ؛ مگركار دست بكشد و ساز

 با دلگرمي و پشتوانه اي كه -چنانچه روزي در برابر اعتراضم . مخالفت مي كرد 
ليت آنرا من شخصاً وؤ زماني كه دهليز ما تالشي شود ، مس": چنين گفت -داشت 

 تجربه نشان داده  بود " .اين كار خودم است.  دلتان جمع باشد  ؛به عهده مي گيرم
ساختن و مشتعل كردن آن را به طور يقين به من نسبت . گفت كه وي دروغ مي 

من در عين . مي داد ، تا آرزويش كه همانا جزائي شدنم بود ؛ برآورده شود 
هم اتاقي و همكاسه شدن با وي ؛ جداً متوجه توطئه هاي احتمالي وي  همزيستي و

  .بودم 
ر دارم ، عصر روز بود كامالً به  خاط. سر انجام ، روزي تالشي ناگهان فرا رسيد 

 كوته قفلي 24شماري از اجيران به طرف . كه تيم تالشي دفعتاً وارد دهليز ما شد 
از . هاي دهليز دست چپ و شمار ديگر به جانب كوته قفلي هاي ما  هجوم آوردند 
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در اين اثنا  چايجوش ما بر روي منقل  قرار داشت ، . اتاق پاكستاني ها شروع كردند 
  داكتربا ناراحتي آميخته با خشم ،.  قيقه به جوش شدن آن مانده بود دو يا سه د

  ديدي نه گفته بودم كه نوبت تالشي «: احمد علي را مخاطب قرار داده گفتم 
دهليز ما هم مي رسد ، اگر منقل را از اتاق  بيرون مي بردي  حاال به اين جنجال 

ن ؛ منقل و  پطنوس را هر بگير زود باش شمع ها را خاموش ك. دچار نمي شديم 
وي   . »! چه زود تر از اتاق بيرون ببر و در بيرل  كثافات نزديك تشناب خالي كن 

 از جايم بر خاسته  ." پروا ندارد چيزي نمي گويند ":ظاهراً با خونسردي گفت 
صافي ظرف ها را برداشته ، شمع هاي مشتعل را كه حرارت زياد توليد كرده بود با 

با . قسمتي از صافي آتش گرفت و كمي دود از آن بلند شد . ردم آن خاموش ك
شتاب روي پاك را برداشته بدور قسمت سوختگي  طوري پيچاندم كه دود از جاي 

 بگير منقل و آب جوش را از اتاق ": آنگاه  با خشم گفتم . سوختگي بيرون نشود 
لي كه از اين وضع دچار  احمد عداكتر . "! بيرون ببر و به بيرل بيانداز ، زود باش 

: نوع اضطراب شده بود ، سرخي بيشتري درچشمانش ديده مي شد ، باز هم گفت 
 "اين انسان محيل كلمه  . "! پروا ندارد  چيزي نمي گويند ، توخي صاحب نترس "

 اداء نمود ، تا به زعم خودش در - طورعمدي - را با نوعي تمسخر پنهان "نترس
كه برخي افراد توان سنجش همه جانبه شيوه [ اس چنين حالت اضطراري و حس

ضربه اي ] خنثي نمودن يك رخداد مذموم و ناميمون را موقتاً از دست ميدهند 
. متوجه غرورم سازد و من براي اثبات نادرستي گفته اش از تصميم ام منصرف شوم 

طوري . از شنيدن جمله توهين آميزش خشم شديدي سراپاي وجودم را فرا گرفت 
ه از شدت خشم دندان هايم را چنان بر روي هم فشردم كه صداي آن در سلول  ك

ازسلول ، عمق توطئه خود داري اش از بردن منقل و آب جوش  به بيرون . پيچيد 
با درك اين حالت خشمم آنقدر سركش شد كه  انگشتان .  ساخته بود اش را نمايان

انيت بي سابقه اي وي را هر دو دستم را جمع كرده به هم گره زدم و با عصب
 وي كه تا آن روز چنين حالتي را در من "!  نمي بري ": مخاطب ساخته گفتم 

مشاهده نكرده بود ، درك كرد كه اگر ساز و برگ جوش دادن را  از اتاق بيرون نبرد 
در حالي كه رنگش از . ، مشت محكمي  بر دهان و دندانش اصابت خواهد كرد 

رت از من ، به زردي گرائيده بود ؛ فوراً دست به كار شده شدت ترسي آميخته با نف
 ريخت و منقلك و سه پايه اش را -  كه در آن كمي آب بود -آب را به داخل سطل 

چند . در روي پاك پيچانده و از اتاق خارج شد ، تا آنرا به داخل بيرل بياندازد 
لك پيچيده در سربازي كه مشغول تالشي منقلك در اتاق ها بودند ، متوجه منق
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و اگر هم مي شدند ، بر روي خود نمي ( ي آن نشدند ااك و حمل دهنده ي پرو
 احمد علي در زندان  از  داكترآوردند ؛ زيرا كه مالقات باديگارد نجيب ديو خاد را با

از دور كه ديدم ، وي منقلك را با روي پاك به داخل بيرل ) . نزديك شاهد بودند 
  .اب نا آرام به اتاق آمده در گوشه اي ماتم زده  نشست آنگاه با اعص. انداخت 

تيم تالشي كه به اتاق ما رسيد ، شايد هم توقع داشتند چيزي پيدا كنند ؛ مگر 
دو اتاق بعدي را هم تالشي كردند ، چيزي . از سلول ما دست خالي بيرون شدند 

را پيدا كرده .. .در يكي از اتاق ها دهليز ما ساز و برگ جوش دادن آب و. نيافتند 
بعداً معلوم شد كه آن زنداني را شديداً مورد . ل آنرا با خود بردند وؤبودند ، نفر مس

  .ضرب و شتم  ، تحقير و توهين قرار داده بودند 
 چندان گپ و سخن با - احمد علي  داكتر من و-از روز تالشي تا چند روز ديگر 

ده بود كه فقط كلمات متعارف و سكوتي بر اتاق ما  مستولي ش. همديگر نداشتيم 
من اغلباً با رفيق رحماني صحبت مي كردم و بر  روي . روز مره آنرا مي شكست 

احمد علي هم روز ها را اغلباً در داكتر.  مي پرداختم مسابقه تخته شطرنج با وي به 
  . سپري مي كرد   و قسماً در اتاق مامور جبار سازايياتاق انجنير حسين

ش بيافتم و آنچنان ت كه من در فكر زدنـ نداش باوري هيچگاهي احمد علداكتر
ش نسبت به من شعله از اين سبب آتش خشم. ورد نمايم توهين آميز با وي برخ

  .ي ديگر برآمد اورترگرديد ، و درفكر و ذكر توطئه 
كسي كه از چترال پاكستان بود و كار آوردن قره وانه و بوجي نان خشك و ميوه 

داد و در بدل آن از آنان پول مي گرفت ؛  از  خي زندانيان  انجام ميرا به عوض بر
فكر مي كنم در روز هايي .  وي را ازدهليز ما تبديل كرده بودند  ،چند روز بدين سو

ش كار آوردن  ا دوستمليشهاحمد علي و يا اصغرداكتر  ،كه نوبت اتاق ما مي بود
 ،كه مناسبات ميان ما دچار تكان شد زماني . قره وانه و نان خشك را انجام مي داد 

ه و من به موقع موفق شدم توطئه وي را نقش برآب سازم ، آنگاه وي بدون آنكه ب
من بگويد كه بعد از اين  در روز نوبت اتاق ، بوجي نان خشك را به عوض من آورده 

هد   من در فكر پيداكردن كسي ديگر شوم كه اين كار را برايم انجام بدتا ،نمي تواند 
وي ، گويا در باره  مليشه  كه بعضي اوقات با " دهاره مامور جبار"؛ به اصغر رهزن از

مناسباتم با توخي برهم ":  گفت ، صحبت مي نمود -خصوصي  - اش "مريضي"
بعد از اين در روز نوبت اتاق ، كار آوردن بوجي نان خشك را من انجام نمي ، خورده 

و كه چرا  به او بگ تو مستقيماً .د اينكار را بكنددر نوبت ديگر شخص توخي باي. دهم 
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الزم نيست تو اين كار را به خاطر او . نمي آوري  خودت نان خشك را بر روز نوبت
   . ) سر دستة مليشهبه نقل از مامور جبار  ( "انجام بدهي 

.  در دهليز سر و صداي  پيچيد ، بعد از صرف غذاي چاشت ،يكي از روز ها 
طوري نشان داد كه مي خواهد . ي به آهستگي از اتاق خارج شد علاحمد داكتر

 سرم را از سلول بيرون كرده به طرف  ،من هم. بفهمد كه در دهليز چه گپ است 
متوجه شدم كه . دست راست دهليز ،كه صداي بگو مگو از آنجا مي آمد ، دور دادم 

 مليشه و  هر دو( خادي " يك دستةخوج"غر چرسي و صپنج شش تن به شمول ا
در برابر اتاق افغان ملتي ها ايستاده با تندي و  )  بودند مسعود- عضو جمعيت رباني 

رحماني صاحب از آنطرف ) هم اتاقي(در همين اثنا . خشونت به گفتگو مشغول اند 
 سر "اصغر چرسي" و "خوجه يكدست"لومپن هاي جمعيتي « : آمده  اظهار داشت 

  با افغان ملتي ها دعوا  و جنجال راه انداخته آنها مسئله نوبت قره وانه و نان خشك
    .» ... د شان گپ هاي بد و بيراه زدنيرا  به خاطر مصاحبه  تلويزيون

 اتاق ما ة سه يا چهار نفر زنداني در برابر درواز ، بعد از سپري شدن چند دقيقه
و شدن با كه من صرفاً يك تن از آنان را كه گاهگاهي در هنگام روبر، ظاهر شدند 

يعني اصغرمليشه را كه از شدت الغري حين راه [  به ياد دارم  ،من سالم مي داد
 توگويي از شدت گرسنگي لحظه اي بعد -رفتن به طرف چپ و راست خم مي شد 

. لست ياداشت گونه اي هم در دست يكي از آنان ديده مي شد ] . برزمين مي افتد 
 مرا  با آواز بلند عصبي داشت ،تحريك شده و از ميان آن لومپن ها ، اصغر كه حالت

چرا در روز نوبتت جوال نان خشك !  او توخي او ": مخاطب قرار داده چنين گفت 
 احمد علي از  داكتربه سرعت برق ، خارج شدن چند لحظه پيش . "را نمي آوري ؟ 

 در جواب اين. بيدرنگ به كنه دسيسه وي پي بردم . اتاق ، در ذهنم متبادر شد 
 در مقابل ،   كريم  اين كار مي كرد": چرسي مفلوك و بي عقل با خونسردي گفتم 

من برايش  پيسه مي دادم ؛ حاال هم اگر كسي  ديگر اينكار را به خاطر پيسه انجام 
اين كم . "  را من نه نان خشك مي آورم و نه قره وانه .بدهد ، برايش پيسه مي دهم

عليه من تحريك شده بود ، با )   علي توطئه گرداكتر احمد( عقل دني كه از طرف 
 در پيسه ات  "گستاخي  رذيالنه اي كه تصورش را نمي كردم در جوابم چنين گفت 

 كه مي خواستم  با عبارت و جمله اي  در همين لحظه  . " خوده مي زنم.... 
تم ـه من نتوانسـكسي ك، زن را بدهم ـپن بي سواد و رهـجواب اين لومدرشتي 

 او ":  با آواز بسيار بلند و محكم چنين گفت  بيدرنگيص بدهم ،ـ را تشخويت هوي
كل . گپ هايت را سنجيده بزن ، پيشتر هم  افغان ملتي ها را  توهين كردي ! اصغر 
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اين كم عقل دني  . "... شان صاحب منصبان تحصيل يافته و بلند رتبه اردو هستند 
ه در آمده بود ، دست الغر و درازش را كه از شدت عصبيت انگشتان الغرش به لرز

بلند كرده با انگشت شهادت اش اشاره به كوته قفلي افغان ملتي ها  نموده  چنين 
بعد از اين كه دشنام ركيك لومپن كم  . "....  زن تمام صاحب منصب ها را ": گفت 

 ؛ در فضاي دهليز طنين انداز شد - كردار  از جانب ابليس بد -عقل تحريك شده 
توگويي تمام زندانيان . سكوت مدهشي بر تمام دهليز و سلول ها مستولي گرديد 

سكوت شبيه گورستان كه تا چند لحظه  . دفعتاً در چاه عميقي سقوط كردند 
  . نشكست ، بر دهليز حاكم گرديد 

 اين رياكار محيل و -  احمد علي  داكتر.زندانيان در سلول هايشان داخل شدند 
 ، در حاليكه نمي تر از معمول دير- به كشور  و طرفدار تجاوز سياسيفاقد وجدان

 و نگاه سر جايش نشست ، داخل اتاق شده   مستقيماً به چشمانم نگاه كند خواست
  څرک .  سربازي به داخل دهليز آمد  ،چند دقيقه بعد . اش را بر سطح اتاق دوخت

 يك ةخوج" و اصغرهمچنين   ؛، عزيز احمد خان و صديق پتمن  افغان ملتي
مدتي بعد .  و يكي دو لومپن جمعيتي و گلبديني را با خود به قومنداني برد "دست
ش كه در هنگام شب تا اتاق ما  ا بزرگ آهني دهليز با صداي گوش خراشةدرواز

در . زندانيان با سه تن سرباز داخل دهليز شدند . هم شنيده مي شد ، باز شد 
غر را طوري صبغل  ا  زيرآندو .ديده مي شدند پيشاپيش آنان دو سربازخشن خلقي 

 در حالي كه پاهايش بر سطح دهليز -وي را . گرفته بودند كه بر زمين نيفتد 
 مه گو خوردم «التي  ـ از برابر سلول ها مي گذشتاندند ، تا  جم- كشيده مي شد 

لقي دان خـ را كه قومن» شين ـ مره ببخ« ، »كه زن صاحب منصب  ها را داو  زدم 
تا اخير دهليز را هر سه سرباز وي . برايش ديكته كرده بود ؛ تكرار كند ) سلطاني ( 
اين كم عقل تحريك . شت دادند بردند و دو باره بازگ)   ظاهركوته قفليروبروي ( 

 جمالت ديكته شده را مرتب بر زبان مي راند و از زندانيان بخشش مي خواست شده
  . ردند و به كدام بالك ديگر طور جزائي انتقال دادند ش كز دهليز بيرون، تا اينكه ا

 "  وساير  رفقاي قومندان خون آشامغر كه به  شخص  سلطانيصدشنام ا
 شان را " انقالبي" و"غرور نظامي " به اصطالح  اش هم بر خورده و "انقالبي

 در لت و  شخصاًنامبرده هم)   افغان ملتي ها ةطبق گفت( جريحه دار ساخته بود 
  .غر با سربازان  حصه گرفته بود صكوب ا

  خلقي ها از اينكهمجاهد رهزن و آدمكش مليشه شدة جمعيتي ( مامور جبار
يكي دو روز بعد از  .  ، بسيار متأثر بود  و تحقيرش كردندشدت زدنده رفيق اش را ب
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 ، دور منقل  دهليز جمع شده بودندزنداني در حالي كه عده اي ، جزائي شدن اصغر 
 اين بيچاره ساده « :گفت با لحن تأثر بار كه  نوع تهديد را مي رساند ، چنين  وي

    .» تحريك كرده بود ] داكتر احمد علي [دل و مريض را داكتر 
 منزل چهارم ةدر روز هاي پيش از  جزائي شدن اصغر ، زندانيان در دو  پنجر

رت و ششدرك و يا همين بالك ، دو تن زنداني را كه در دورة تحقيق در خاد صدا
در كدام خاد ديگر شناسايي كرده بودند ، و همين دو در زندان پلچرخي نيز به كار 

خبر اين . و بار اطالعاتي  مشغول بودند ،  بي رحمانه مورد ضرب و شتم  قرار دادند 
به گمان اغلب در بالك هاي ديگر ( روزه درساير اتاق هاي همين بالك  رخداد هم

  .رسيد ) نيز 
به دولت پوشالي و كه زندانيان  به خاطر خط تسليمي اش [ كتر احمد علي دا

ميان طيف چپ انقالبي طور اخص و مهمتر از آن  ارتباط تنگاتنگ تجريد بودنش در
، از وي ) جفسر ( اش با  دست دراز داكتر نجيب در زندان ؛ يعني جنرال دو ستاره 

 كوب اعضاي اطالعات به دهليز بعد از رسيدن خبر لت و] به  شدت نفرت داشتند 
وي ، برخالف روز ها و ماه . ش نگردد  كوشيد كسي  متوجه  تشويش و ترسما ، مي

هاي پيش ، كه  به هنگام تفريح  اغلباً در دهليز مي ماند و مصروف ديگ پختن و 
بعد از اين واقعه ، به وقت تفريح  با زندانيان يكجا  به . مي شد ... چاي دم كردن و

در واقع .  مثلث مي رفت  و در بازگشت هم با آنان يكجا وارد دهليزما مي شد داخل
 .احتياط مي كرد كه تنها نماند 

سه و يا چهار روز از واقعه جزائي شدن  اصغر نگذشته بود كه  زندانيان بعد از 
آنعده كه . پايان نماز شام كه هوا  تاريك شده بود  به اتاق هاي خود داخل شدند 

 پهن شده بود ، - دورتر از تشناب و دو سه اتاق اولي -ي شان  در دهليز توشك ها
)  بشردوست ( به جز از . يا مشغول پخت و پز ، ويا براي آوردن قره وانه  رفته بودند 

بشر (در اين هنگام  . و سه چهار تن زنداني ديگر  در دهليز كسي به نظر نمي خورد 
، و از اهالي چاريكار بود ، و در خاد صدارت و كه بنيه قوي و قد بلند داشت ) دوست

 - دربالك هاي تحت  فرمان خاد در زندان پلچرخي ، جاسوسي مي كرد و به دفعات 
در .   به اين كارش ادامه داده بود  ؛ با فردي مشغول گفتگو شد- در قالب باشي 

ي همين لحظه چراغ هاي دهليز و كوته قفلي ها خاموش گرديد و دهليز در تاريك
بعد ] . طوري كه يك زنداني ، زنداني ديگر را به مشكل ديده مي توانست[ فرو رفت 

سر و صدا ها ، بعد از يك دقيقه و . از چند ثانيه سر و صداي هاي در دهليز پيچيد 
شماري از . چراغ ها  دوباره روش شد . يا چيزي بيشتر ؛ رو به خاموشي نهاد  
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با سر و ) بشر دوست (  برآمده متوجه شدند كه زندانيان ، از كوته قفلي هاي  شان
عده اي وي را بلند ... .  افتاده - نزديك تشناب -روي خونين  بر صحن دهليز 

  .كردند و كمك اش نمودند ، تا به سلول خود رفته بتواند 
خبر شد يا نه ؛ به ) بشر دوست (  از اينكه  قومانداني زندان از  اين حمله باالي  

 1363ماه جدي سال اين واقعه در اوايل . ي به خاطرم نمانده است طور قطع چيز
 يك تن از سربازان سرفروخته خلقي  به دهليز دو و يا سه روز بعد از آن ،. رخداد 

 كه چند دقيقه بعد از اينجا   تانه جمع كنين زود باشيد  كاالي"ما آمده چنين گفت
    ◙ ."به كدام جاي ديگر مي بريتانه 
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  : توضيحات 

اطرات زندان و اهانت  دشمنانة قاضي راتب  فقيري از خ" نقد"دربارة [ 

  ]   به نويسندة آن  و مصاحبة خائينانه  وي با راديوي امپرياليستي

  

و دو سه رفيق ديگر ) پرولتري ( از سازمان پيكار (  قراري كه با يك رفيق - ] 1[
مدتها قبل از انتشار نوشتة خصمانه راتب نسبت به خاطرات زندان و اهانت به  اين [ 

راجع به قاضي راتب فقيري تذكر داده ] ماده نشر نموده بودم قلم ، كه جلد دوم را آ
 كه تا كنون منتشر نشده ، بيشتر 15بودم كه در رابطه با وي در جلد سوم بخش 

عضو كميته مركزي ( خواهم نوشت ؛ زيرا كه  گفت وگويي با معلم حفيظ خاين 
ات زندان زماني كه  نوشتة خصمانه راتب به ضد خاطر. داشتم ) سازمان رهائي 

منتشر شد ؛ نقدي بر آن نوشتم  كه مريضي راتب  نشر آنرا مدتي به تعويق انداخت 
 الخير سپري شده ، اينك  تصميم بر آن شد  تا  اكنون شنيده ام كه عملياتش مع. 

 هاي آن نقد را كه ارتباط مستقيم به  پراتيك وي در دورة  زندان دارد ؛ در  بخش
   .توضيحات جلد سوم بگنجانم 

بلي خوانندگان عزيز، از زماني كه آغاز به نگارش خاطرات زندان نمودم ، مزيد بر 
عوامل خاد چند فردي مربوط به طيف چپ انقالبي و چپ ، زنگه و زمزمة اعتراض 

 گفتاري آنها  مستقم و غير " نقد" بلند شد و به اصطالح- به همين سبب -شان 
  . مستقيم به من رسيد 

 ":  ناراحتي اش نمايان نشود ، در سفته چنين فرمود فردي كه مي كوشيد
 ؛ ديگري كه در گذشته "... ديگران براي اين زندان  نرفتند كه خاطره  نوشته كنند 

و حال بروفق شرايط و اوضاع سياسي كشور سمت و سوي مبارزاتي اش  را عيار مي 
 اين گپ ها " : ش را نمايان ساخته  با خشم فروخورده گفت" گهر ناياب "سازد ، 

دوست "كسي ديگري كه در نقش  . "گذشته ، حاال بايد سر طالبان و امريكا نوشت 
؛ مگر   ظاهر شده دم از رفاقت و هم آهنگي در اغلب مسايل سياسي  ميزند"عزيز 

يگان گپ و سخن رفيق ) حين جر و بحث ( در حالت بر افروختگي شديد 
  اينها  اوسانه ": دهد ،  چنين  فرمود را بروز مي ش " دانشمند " تشكيالتي و 

در اين شرايط بايد يك راه را نشان داد كه ) ؟ ! خاطرات زندان افسانه است ( است 
از همين قبيل ) . "...مردم از اين سايت ها چه ياد بگيرند " ( ! )  "مردم چه كنند 

  .مطالب را شنيدم 
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 كه بازتابي بود از واقعيت ديد و نظرم را)  7 صفحه (جلد دوم خاطرات زنداندر 
  :آن زمان راجع به رفقاي سازمان رزمندة رهائي چنين بيان نمودم 

اما اكثريت زندانيان سازمان رهائي كساني بودند كه سنگيني ، وجاهت ،   ..."  
را به درستي حفظ مي كردند و با مالحظه و مؤدبانه و با  وقار و تمكين شان

 يكي از - برجسته اي آن صابر ةنمون. ي كردند صميميت ، با طرف مقابل صحبت م
 بود كه به ارتباط -اعضاي فاميل زنده ياد يونس زرياب عضو كميته مركزي ساوو 

  ".  گرفتار گرديده بود )به اتهام  عضويت در ساوو  ( خويشاوندي با وي

 از چندي قبل يك تن از اعضاي آنوقتة اين سازمان ؛ يعني قاضي احمد راتب 
قرار ) سازمان رهائي (  كه از سالها پيش  بر ضد سازمان آن وقته اش فقيري ،

گرفته  نوشتة خصمانه اي  بدون تاريخ  را بر كتاب خاطرات زندان اين قلم زير 
رقم زد ، و آنرا  » پردازهاي تخيلي درالبالي خاطرات زندان محترم توخي« عـنوان  

اين قلم در آن وبسايت برقرار  فرستاد ، كه با مشورة "پيام آزادي"در وبسايت 
  .گرديد 

 جلد اول  خاطرات زندان در رابطه با بحث نماز گزاردن چپ در 244در صفحه 
از باز . زندان  به راتب اشاره اي داشتم كه مسلماً خوانندگان آنرا  مطالعله نموده اند 

  .خواني آن در اينجا خود داري مي شود 
چاپ (  در خاطرات زندان جلد سوم "حببادام كرمزدة قاضي صا"در رابطه با 

  :صرفاً به  اين جمله اكتفاء كردم ... ) اول صفحه  
  پنهان شدة پسته و بادامة بار بار از ماجراي كرم زدن  ذخير)احمد علي  ( "  

در   خشك را درجمع نگذاشته وةقاضي صاحب كه به برداشت  وي آن همه ميو
   "  ياد مي كردوقت تفريح  به تنهائي مصرف مي نمود ؛

 تحول " و گويا "حساس" كه داراي وجدان به اصطالح "قاضي صاحب" ؛ مگر  
  : اش  من را چنين توهين كرد "داهيانه" است ، در نگاشة "طلب

آنچه . دانم كه حرف پسته وبادام از احمدعلي است يا ازخود آقاي توخي نمي«  
آئينة تمام يلي ازين قبيل ميخواهم به آن اشاره كنم اينست كه پرداختن به مسا

 هاي 20 - 16فكري واخالقي برخي ازبه اصطالح ] سوية [ ي از سطح وسوئية ئنما
 البته براي من ] توخي -اشاره به مدت حبس زندانيان جنبش [ . جنبش ما است

[ . فاميلم درهمان دوراني كه با توخي صاحب هم اطاق بودم كمي بادام آورده بودند
 داكتر صاحب احمد ] توخي -كه قبل از آن برايش  نمي آوردند اين بدين معناست 

)  صاحب(در جمله باال وي را اهانت كرده و در جملة پائين با كار برد پسوند  [علي
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دست داشت برايم مشوره ه  كه سررشتة اطاق را ب]رياكارانه احترامش مي نمايد  
رابطه با اين پتاق جناب كدام شكنجه ؟ در ! ! شكنجه  [ داد تا براي جبران شكنجه

قاضي  رمز و رازي  آشكار شده و پنهان مانده وجود دارد ، كه فعالً باشد در آن 
 كه در ] توخي -اينش ، يك كَمكي درست است   [ جنگ اعصاب  و]تاقچة باال

 قاضي راتب كه مظلوم نمائي بخصوص در زندان به - [ طول دوسال وسه ماه تحقيق
 را امتداد "عمليات اپراتيف" يا "زير نظارت"، عامدانه  دورة عادتش تبديل شده بود 

 "دورة تحقيق"در مورد تمايز و تفاوت ميان [ مدت تحقيق  اش وانمود كرده است 
بخصوص در مورد بغرنجي و پيچيدگي ) عمليان اپراتيف    ("دوره نظارت"و 

فصل خواهم عمليات اپراتيف در بخشهاي بعدي در جلد چهارم خاطرات زندان به ت
نوشت كه در اين دوره نه از مستنـطق خبري است و نه از شـكنجه توسـط 

، بادام را خودم روز ده الي بيست دانه بطور دوا مصرف  به آن روبرو بودم]. مستنطق 
چون تمام دورة اقامتم در اطاق . توصية داكترصاحب احمدعلي را پذيرفتم.  [!!] كنم

، امكان اينكه درين مدت بادام را كرم   بيشتر نبودتوخي صاحب از سه الي چهارماه 
در شدت گرماي كشنده  ؛ راتب  از سر ! دروغ گو ، ننگت باد  [ . بزند موجود نيست

تا خسك ) دست هايش را با جراب مي پوشاند ( تا پايش را باند پيچ مي كرد 
كم فكر مي كرد كه اگر بادامش را در خريطة پالستيكي مح. خونش را نه مكد 

بپيچاند و آنرا در درون بكس حلبي خود بگذارد ؛ مانند خودش در گرما از شر كرم 
، چنانچه در  در شرايطي كه ليمو هاي توخي صاحب] توخي-در امان خواهد ماند 

ت كه ـ دليلي وجود نداش  تازه ميماند، تا يكماه صفحة ديگري به آن اشاره ميكند
توخي هم ليمو هاي  شايد. كرم بزندبادامهاي خشك اينجانب را درهمان مدت 

  » ! صاحب ، همچون خودش، ازبرازندگي خاص برخورداربوده باشد

 اينهم دروغ ديگر كه خواننده مي تواند صحت و سقم آنرا در متن كتاب دريابد -
 / 8 / 4  تاريخ 12 جلد سوم بخش 20من ابداً ننوشتم تا يكماه ؛ بلكه در صفحة . 

 تجديد چاپ – جلد سوم 7 و در صفحة " پيام آزادي "ت  نشر شده در وبساي2011
 با آنكه ليمو كم پيدا و -  احمد علي خبر داشت "  نوشتم 2 قسمت 12 بخش -

 رحيمه در هر پايوازي مقداري ليموي تازه را در بين برگ گذاشته -قيمت است 
   كوچك  من ليمو ها را در البالي برگ ها پيچانده در درون مرتبان.برايم مي آورد 

   در ليمو ماده ؛ زيرا   روز ليمو ها خراب نمي شد20 - 15شيشه اي مي گذاشتم تا 
اسيد ستيريك   .اي هست كه از فاسد شدنش در كوتاه مدت جلوگيري مي كند 

Citric Acid   يا جوهر ليمو  يكي از اسيد هاي عالي است كه فرمول شيميايي آن 
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C6-H8-O7 اين .    مي باشدAcid ) تا مدت هاي طوالني شايد بيشتر از )د اسي 
ليمو با آنكه كمتر وارد كشور مي شد ؛ اما . يك ماه  مانع خرابي ليمو مي شود 

ضرورت مردم بدان بيشتر بود ، تا بادام كه از پيداوار كشور بود و به خارج هم صادر 
كان هاي حاال هواي د. ميگرديد و تا هفته ها درگمركات و ماهها در دكانها مي ماند 

كابل و هواي اتاق هاي زندان پلچرخي را اگر مقايسه  نتوانستي ؛ و اگر از بودن 
اسيد ستيريك در داخل ليمو هم چيزي نمي دانستي من شرمنده ام  از براي فهم و 

    ( ! )  درك نازنينت 
راتب باز هم در اخير جمله اش كنايه  اي را متوجه من ساخته كه در واقعيت 

ت از كرم خوردگي ريشة درخت شخصيت سياسي وي كه آنرا سي سال باز تابي اس
  .بعد رسماً از طريق راديوي امپرياليستي به نمايش گذاشته كه بعداً خواهيم شنيد 

، اكنون كه قاضي راتب اشاره به كرمزدگي بادامش را در خاطرات زندانم 
اژه هايي كه ، نمي توانم وانعكاسي از سطح و سوية فكري و اخالقي من دانسته 

داراي بار ؛ حتي اندك احترام است  براي اين انقياد طلب مفتضح و رسوا به كار 
من توهين چنين فردي را كه شيوة  شناخت منطقي ام از پديده هاي مادي . ببندم 

[ سطح پائين سوية فكري "را ناشي از ... ، معنوي ،  اخالقي ، فرهنگي ، اجتماعي و 
  وانمود نموده ، مي خواهد  با اين "و سوية اخالقي ام ]   سياسي - ايدئولوژيك 

كه همانا [  ايدئولوژيك  من - شگرد دشمني اش را  با من و اعتقادات  سياسي 
مي باشد ، به خوانندة نوشته اش ]  انديشة مائوتسه دون -  لنينيزم  -ماركسيزم 

   .  در هيچ صورتي بي پاسخ نمي مانمالقاء نمايد ؛ 
 و به ظاهر مهربانش  " پاك"حال كه قاضي راتب عمليات باالي قلب  به هر رو ، 
تشريف آوري ارتش نجات بخش امپرياليزم جنايتگار امريكا ، ناتو و « را كه به خاطر 

از سالها بدين  سو در تپش بوده ، موفقانه سپري نموده ، برايش عمر » ايساف 
ان آزاديخواه و دليرش طوالني خواهانم ، تا به چشم خويش ببيند كه هم ميهن

كه وي تجاوز و اشغال [ چگونه  قواي امپرياليست هاي جنايتكار و اشغالگر را 
 شهامت  "؟  و  ! "سوية عالي"با ( زادگاهش را توسط آن جنايتكاران غارتگر 

رسماً مورد تأئيد )  تقليد شده از اشرافيت منحط فئودالي -؟؟  كم نظير  !!"اخالقي
  .ور بيرون مي كنند از كش] قرار داده 

در [  فردي كه مي خواهد درجة ارتقاء سوية فكري و تعالي تفكرات سياسي 
 سياسي و انحطاط باز هم - واقعيت امر هبوط مضحك سطح و  سوية ايدئولوژيك 

اش را با  قانوني خواندن تجاوز به كشورش ، به ] بيشتر سطح و سوية اخالقي 
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طعيت در موردش به داوري پرداخت ، كه  چنين نمايش بگذارد ، آيا نمي توان با قا
 سياسي كامالً منحط ، كه با صد شوق -فرد ، شخصي است از منظر ايدئولوژيك 

تمام در گنداب تسليم طلبي و انقياد فرو رفته ، تا با آبِ متعفن و آگنده از كرم و 
ه سازمان و باورش را ب) ا . ل . م(  كنة آن  غسل تعميد كند ، كه  اعتقادش را به 

سابقه اش از اذهان شبكه هاي اطالعاتي غرب و سر باند هاي جنايتكار و رهزن 
و  اخواني  بسترد ، و باين شيوه صداقت اشرا به استعمار و امپرياليزم ثابت كند

چنين فردي ، يعني راتب فقيري كه از ديدرس اخالقيات اجتماعي ، گپ و گفتي 
جال ديگر ؛  چونكه  فعالً در حالت نقاهت قرار كه باشد به م... هم در گذشته داشته 

  . دارد  
من ، اگر مي كوشم سجايا و صفات ؛ خوبي ها و بدي ها ، كمبودي ها و نارسائي 
ها ، دلزدگي ها و دلمردگي ها ، استقامت ها و استواري ها ؛ سستي ها و تسليم 

ب ديدن ها ؛ شدن ها ؛ اعتراضات و اعتصابات ؛ گوشه نشيني ها و خواب اتاق خوا
شور و شوق و شادي خدمت به همزنجيران و  زندانيان طيف چپ انقالبي و يا چپ 
نماهايي ها و طفره رفتن ها از مساعدت به ديگران ، از اعتراض نكردن ها عليه 

 استفاده كردن ها و به آسايش خود فكر " امكانات ميسر شده"جالدان زندان و از
را در خاطرات ... و ... ه برانگيز كردن ها و كردن ها و مسلمان نمائي هاي خند

زندانم درج نمايم ؛ اين به خاطري است كه  پيكره هاي ياد شده در باال ، بازتابي 
روي همين اصل ، مردم ، . است از پراتيك زندانيان در شرايط بسيار پيچيدة زندان 

ن درد به خصوص نسل جوان كشور كه در شرايط اشغال  سرزمين شان  با يك جها
بايد به آنان پراتيك .  به سر مي برند ،  بايد از آن آگاه باشند - و اندوه و احتياط 

خود و نسل در بند را انتقال دهيم كه ما  با چه توانائي ها و نا توانائي ها ؛ با چه  
فرو تري ها و برتري ها ، با چه از خود گذري ها و به خود پيچيدن ها ؛ با چه 

سيدن ها و در خود فرورفتن ها و مظلوم نمائي كردن ها و شجاعت ها و يا هرا
 معنوي خود بودن ها و يا منافع جمع را منافع -درفكر  و ذكرحفظ منافع مادي 

چه قدر براي  همزنجيران مسلمان خود . ؛ به سر كرديم ... و ... خود دانستن  ها و  
د مفيد يا مضر واقع ، و به چه پيمانه براي رفيق هاي سازماني و غير سازماني خو

 ؛ تشريح صادقانه ، بي ريب و ريا و عاري از حب و بغض كلِ اين تضاد ها .... شديم 

 "سوية فكري"  نبايد به آن صبغة  - كه نمايانگر شخصيت واقعي هريك ما است -
 داد و با كاربرد چنين كلمات توهين آميز ، زشت و دشمنانه ، نگارندة " اخالقي"و 

  . و اهانت كرد آن  را تحقير 

                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

162 

كوچكترين نقد از كار و كردار نادرست بورژوازي از جانب وي : چه بجا گفته اند 
؟ اگر اين !  تلقي مي شود "بد اخالقي"و روشنفكران هم طبقه و يا اجير شده اش 

من جمله با يك دست { عادات ناپسند و زشت  قاضي راتب ) من نوعي  ( "مقصر"
در ( يگر ماليدن اندام جنسي تا بيشتر از نيم ساعت گرفتن بند تنبان و با دست د

به عنوان خشك كردن ادرار كه اخوان مكتبي در بارة آن ) هر بار وضوء گرفتن 
 قاضي صاحب خوشش مي آيد چه غرض ": گوش ما را  از كتره و كنايه  هاي مثل 

 اسالم   پر ساخته بودند و  من اين عمل زشت و ظاهر سازي و"... داري بانيشه كه 
 وي را كه برداشت اخوان از آن عمل مسخره  نامبرده  مضحك و خنده بر انگيزنمائي 

را } چه بوده ، باشد به جايش ؛ از وي خواسته بودم  كه از اين عملش دست بردارد 
  .در خاطرات زندانم  تذكر داده ام ؛ اين نه از روي اهانت بوده و نه از روي دشمني 

برابر اينجانب قرار ندارد و در بلنداي ستون ديده  حال كه چنين شخصي در 
باني كشتي دزدان دريائي خودش را محكم چسپانده ، و از آنجا  چنين حرف هاي نا 
روا و نا شريفانه را تحويل من مي دهد ، ابداً موجب تعجبم نمي گردد  ؛ زيرا كه در 

 صميميت و به خاطر ( دهلي جديد در برابر سرزنش ، اعتراض و هوشدار هايم 
و ساير ) سازمان  رهائي ( رفاقت ، حتا نزديكي جالبش  با قاتلين اعضاي سازمانش 

با فرو تني و حوصله مندي كذائي و با  آوردن ) سازمان هاي چپ  انقالبي كشور 
داليل غير منطقي و خنده بر انگيز ، گويا به جوابم  مي پرداخت  و به اصطالح من 

   )"! عجب زمانه اي  است نازنين  "!! ( را قناعت مي داد  
چنين ) به نقل نوشته ام از كتاب خاطرات زندان ( و در رابطه با نماز خواندنش 

  :مي نويسد 
ما شد، درهنكام نماز ]  اتاقي[ زماني كه قاضي صاحب هم اطاقي  ..."  «

 قاضي. بيدرنگ ما را ترك ميكرد وپهلو يا درپيشروي ظاهر   به نماز ايستاده ميشد 
 ".صاحب تا زماني كه به طبقة سوم رفت ، حتي يكوقت نمازش را هم ترك نكرد

واقعأ هم من در طول بيش ازشش ونيم سال كه در )  12 و11همانجا، صفحات (
در دوران هم اطاقي بودن با . زندان بودم، هميشه درنمازجماعت اشتراك كردم 

توخي .  م توخي صاحب نيزهمان روش وموضع هميشگي خويش را حفظ كرد
صاحب كوشش كرده درذهن خواننده چنين تداعي كند كه قاضي ازترس يا 

! نخير آقاي توخي. چاپلوسي پهلوي ظاهرمي ايستاد تا ظاهر نمازخواندنش را ببيند
با حركات نمايشي قاضي به مردم خويش ومقدسات شان احترام داشت وحاضرنبود 

قاضي . شكيل ميدادند ، تجريد نمايد  را از مردم عادي كه اكثريت زندانيان را تخود
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وچون از مردم تجريد نبود ، آدمكهاي چون . بر اساس همين پرنسيپ نمازميخواند
  ».  ظاهر هم نميتوانستند برايش دسيسه بسازند 

خوانندگاني كه اگر با دقت  بحث هاي مربوط به برخورد چپ انقالبي به نماز 
 و پيش آمد و معاشرت آنها با شدهچپ انقالبي شناخته خواندن و يا نخواندن 

زندانيان غير  اخوان مكتبي و نتايج آنرا در خاطرات زندان اين قلم دنبال كرده 
باشند ؛ با ارائة چنين داليلي مسخره اي در نگاشتة خصمانة راتب به ضد خاطرات 

لحظاتي خواهند ) به طـور يقين ( زندان ، نه تنها موافق  نخواهـند بود ؛ بلكه 
  .د خندي

درگذشته ها براي اينكه اهل هنود بيچاره كه كشور ما در اقليت قرار داشتند از 
 مي "جزيه"گزند بد خور ها و  لومپن هاي كوچه و بازار در امان بمانند ، به آنان 

او بيادر هندو خو  ... ": دادند ؛ چنانچه در ميان مردم اين گپ مورد استعمال داشت 
قاضي راتب كه در زندان پشت خانه دل انداخته بود ؛ به  . "... نيستُم  كه جزيه بتُم 

 شده بود ، آرزو داشت به هررنگ و امكاني شده   Home sick  "اصطالح غربي ها 
 شولة خوده مي خورد و پردة خوده مي "از زندان زنده بيرون شود ، از همين سبب 

 خواند كه در زندان وي از ترس اخوان نماز مي.  كه خدا نخواسته صدمه نبيند "كرد
اذيت نشود و گپ به برخورد فزيكي نكشد كه جسم ضعيف و نحيفش صدمه نبيند 

وي عالوه بر اينكه در هر دورة . و در خارج از زندان هم اختطاف و يا ترور نشود 
 صورت مي گرفت  نه تنها اشتراك مي كرد و حد اقل در هفته  دو بارختم قرآن كه 

 نداشت ، سر شور داده تالوت مي كرد ، بلكه به اخوان مكتبي قرآني را كه به آن باور
بعد از  ) "پول ُنـقـل و شيريني ختم قرآن"به عنوان ( و خادي ها زير نام مسلمان 

چنين كاري را احترام به معتقدات مردم  .  هم مي داد "جزيه"هر بارختم قرآن 
ناختند ، نماز خواندش بيشترين زندانيان مسلمان كه وي را مي ش. وانمود مي كرد 

از روي ( را توهين به اسالم تلقي مي كردند ؛ زيرا كه در اسالم به چنين عملي 
 مثل خشك كردن -اين نوع اسالم  نمائي. منافقت مي گويند ) زمانه نماز خواندن 

 برايش -استنجاء كه بعضاَ از نيم ساعت وقت بيشتر را احتوا مي كرد وقرآن خواني 
و . مي پرداخت ) جزيه(خش نبود ؛ زيرا  كه در بدل آن بايد پول رايگان و لذت ب

مرغ ( چنين پرداختي ؛ آنهم براي يك خسيسي مثل راتب كه غذاي مورد پسندش 
را به جاي اينكه در جمع وبا هم اتاقي ها صرف نمايد ، آنرا در جريان ) پخته شده 

من و رحيمه و عده ( مالقات به داخل مثلث با  خانم صاحب يكجا صرف مي نمودند 
خيلي ناراحت ) اي از زندانيان چپ چنين وضعي را بار بار از نزديك ديده بوديم 
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 ما ميدانيم كه اينها ": بار ها  اخواني هاي  مكتبي باهمديگر مي گفتند . كننده بود 
بگذار شان حاالپول و پيسة شان را مي گيرم وقتش كه برسد ، . مسلمان نيستند 

  ".ن را زير بال شان مي كنيم سر اين منافقي

بلي خوانندة گرامي ، راتب ناز دانه را كه اخوان به مثابه يك تن از رهبران 
قاضي راتب .  مي شناخت ، به جزيه دادن  وادارش ساخته بودند "سازمان رهائي"

پول مي پرداخت تا از يك جانب در زندان از گزند آنان ، از دسيسة آنان و از برخورد 
 آنان در امان بماند و در خارج از زندان هم بدون دغدغة خاطر و با فزيكي با
از هالند به كابل رفته بتواند وبه حساب و كتاب دارائي هايش  ) مثالً ( مصونيت 

را ) اخوان مكتبي وبدتر از آن خادي در نقش اخوان ( و از جانب ديگر آنها . برسد 
 با اين شگرد از ما مي گرفت ؛ به اين  مي شوراند و انتقامش را" كافران "به ضد ما 

ما بي نمازان را افشاء گر عدم اعتقاد  ) "نمازگزاران جزيه دهنده"( سبب كه آنان 
  .خود به دين اسالم تلقي مي كردند 

بگذار اشاره اي مختصر به يك تن از عوامل مخفي استخبارات وزارت دفاع در 
گي شماري از چپ انقالبي    نمايم كه به نمايند) در يك قفس ("ساما "قالب 

: اينجانب را مخاطـب ساخـته چنين گفت ) شناخـته شـده در زنـدان ( نمازخوان 
آورده  ) " اتاق سياه" يا " اتاق جزائي"[توخي صاحب  شما را تازه به اين پنجره « 

اند ، اگر نماز نخوانيد همه مي گويند كه كالن شان ، ريش سفيد شان توخي كه 
در چنين صورتي نماز ها و عبادت هاي . واند ، همة اينها كافر استند نماز نمي خ

از اينكه در جواب اجنت  استخبارات وزارت [ » ... . همة ما در زندان هيچ ميشه 
دفاع چه گفتم  كه ماية شرمساري وي گرديد ، بعد ها بيشتر خواهم نوشت و اين 

بليغ اسالم در اجتماع و مسجد شخص را كه هم اكنون  با نام مستعار در اروپا به ت
چپ ] . مشغـول است ، آنطـوري كه وضاحـت داشته باشد، افشاء خواهم كرد 

 احترام به باور ها "شناخته شده در زندان نام اين سر فرود آوردن در برابر اخوان را  
  !!  گذاشته بودند "و معتقدات مردم

 ، در "كرم زدگي بادامش"( حال كه با اشاره به پراتيك قاضي راتب مجير طلب 
اصل تذكر عمل مضحك ؛ اما به برداشت اخوان كار لذت بخش وي ؛ يعني خشك 

 كه انعكاسي -، توهين و دشنام قاضي را ... كردن استنجايش در يك مدت طوالني 
 به جان خريدم ؛ بگذار اين مظلوم نماي ترحم - بوده از پراتيك بيمارش در زندان 

 در اين زمينه مي دهم من را دشنام باران نمايد ، تا طلب با توضيح بيشتري كه
باشد كه  دايرة گپ و گفت من در رابطه با وي و سسيتم فكري ، قضائي و اخالقي 
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 معنوي اش ، -كه در دورة تحصيل در پوهنتون كابل به خاطر منافع مادي [ اش 
د چسان به يك محصل جوان و بي بضاحت شديد ترين ضربة رواني ممكن را وار

؛ و از امكاناتي ضد انقالبي و ضد مردمي كه در دهلي از آن مستفيد مي شد ؛ ... كرد 
، پهنا ...  ] ؛ و از ... و از اتهامي ناشريفانه اي كه  به يك مبارز نامي كشور  وارد نمود 

و ژرفاي بيشتر و بيشتر اختيار نمايد ، تا مردم و فرزندان جوان و مبـارز شـان 
 در درون سازمان هاي  "چه سويه هاي فكري و اخالقي"اني با بدانند كه چه كس

فرزندان صديق و سر به كف شان خزيدند ، تا به قدرت سياسي درسطح كشور 
  ... .   دست يابند و 

يك روز بعد از تفريح ، هنگام داخل شدن به سلول ، اتفاقاً  داكتر احمد علي و 
روي سطح متصل به دروازة سلول من همزمان متوجه ردة سپيد رنگي شديم  كه بر 

 . " توخي صاحب اين چيست ؟": داكتر احمد علي  با اكراه گفت . كشيده شده بود 
من كه با دقت متوجه  سطح دهليز شدم ، كرمك هاي سپيد رنگ را در حال 

 دزد و جنايتكار "مليشه"( در اين اثنا زينوي پرگوي . حركت در عرض دهليز ديدم 
 توخي صاحب  اي چيست كه راه ميره "ن ديده  با كنايه گفت هم  به طرف پائي) 
كناية اين جنايتكار را ناشنيده گرفته هر دو حيرت زده خط حركت آن ها را  . "

ديديم كه كرمك ها از داخل سلول ما از زير دو بكس حلبي در حال . دنبال كرديم 
در .  نمودم من توجه  داكتر احمد علي را به بكس راتب جلب. برآمدن هستند 

با ناراحتي . مي خواست داخل اتاق شود . همين اثنا  راتب هم از تفريح برگشت 
 قاضي صاحب اين كرم ها چيست كه از بكس ": آميخته با خشونت به وي گفتم 

 وي از لحن و شيوة سؤالم كه به غرور به اصطالح تقليد شدة  "... شما برآمده 
وشش نيامده  با ناراحتي انكار كرد كه كرمك ها اشرافي مĤبانه اش بر خورده بود ، خ

بكس حلبي من كه بر روي بكس قاضي  قرار داشت ، آنرا باز . از بكسش نيست 
. چيزي نبود كه آنرا كرم زده باشد . در برابر آندو تمام  بكس را پاليديم . نمودم 

بش وي با دست لرزان كليد آن را از جي. بكسم را از روي بكس قاضي برداشتم 
مجموعاً به وزن يك ( سر انجام دو خريطة پالستيكي . بيرون آورده بكس را باز كرد 

را يافتيم كه از درون هر دو خريطه ، كرمك .. ) و نيم يا دو كيلو گرام بادام و پسته و
با اكراه سر پاكت . هاي سفيد بيرون برآمده از لبة بكس در حال خارج شدن بودند 

به تلخي . انه هاي بادام و پسته سوراخ سوراخ شده بود ها را كه باز نمودم ، د
خنديدم و دو سه تا بادام و پسته را از ميان خريطه هاي پالستيكي  به هم فشرده  

 ببين قاضي صاحب باز ": سوراخ هاي آنها را به قاضي نشان داده گفتم . برداشتم 
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شرمندگي آميخته راتب با نوعي  .  "! شله گي مي كني كه كرم از بكس من نيست 
... اين ها همانطور كه يادم رفته ، در بكس مانده !  واهللا ": با خشم فروخورده گفت  

براي اينكه موضوع را بي اهميت جلوه دهد بارندي مختص به خودش يكي دو .   "
با دلسوزي برايش . دانه بادام سوراخ شده را برداشته به جويدن آن  شروع كرد 

...  پروا ندارد  كرم از خود بادام پيدا شده ": گفت . را دور بريزد هوشداردادم كه آنها 
بعداً  كرمك  ها از خريطه ها برداشته دور ريخت  و  بادام و پسته هاي سوراخ  . "

سوراخ شده را دو باره در همان خريطه ها گذاشته به داخل بكسش  جا به جا نموده 
   !"ه است  اينها  قابل استفاد": آنرا قفل كرد و گفت 

 خسيس ، پسته و بادامش را از " مبارز"بلي خوانندة گرامي  اين به اصطالح
استفاده جمع پنهان كرده  بود تا كسي ديگر از آن استفاده نكند  و آنرا در هنگام  

ناظر صحنه نه تنها من و داكتر احمد علي . راه رفتن  در مثلث نوش جان نمايد 
ف اتاق ما هم  اين صحنه را با تعجبي توأم با بوديم ؛ بلكه همسايه هاي دو طر

زينوي پرگوي  در روز . بعد ها كه راتب نزد رفقايش رفت  . ". تمسخر مي ديدند 
 او بيادر همو ": هايش را مخاطب نموده مي گفت ] دهاره [ هاي پايوازي هم داره 

او با . "نان ها ره يك جاي درست بان كه مثل بادام قاضي صاحب واري كرم نزنيشه 
چنين كنايه  مي فهماند كه ميان شما كافران صداقت نيست كه يكي از ديگر تان 
پسته و بادام  تان را پت مي كنيد و يا پياز و كچالوي يكي ديگر تان را دزدي مي 

  .كنيد 
همانطوري كه قبالً هم تذكر دادم ، وضع اقتصادي راتب به مراتب از من بهتر 

( كه بر طبق هدايت  خودش  مي آوردند ، خشك باب بود ؛ مگر مواد ناچيزي را 
بادام ، خسته ، پسته و جلغوزة آنرا پنهان مي كرد  و در جمع نمي گذاشت و مرغ 

صرفاً يك يا  . آنرا در هنگام مالقاتي به داخل مثلث نوش جان مي كردند .. بريان و 
 به مالكيت اين عشق عجيب وي را. دو قل مواد آورده شده را در جمع مي گذاشت 

با چنين روحية ليبراليستي وي زندانش را سپري نمود ، و . خصوصي مي رساند 
 كه در وصف "... مردي زندان ديده و شكنجه شده و "براي قهرمان سازان  شد ، 

 اش با راديوي " عالمانه "كمال و جمالش چكامه بايد سرود و به خاطر مصاحبة 
  ؟ ! امپرياليستي اَتن بايد انداخت 

از ديد قاضي راتب ، معرف و بيانگر ) بادام كرم زده ( هرچند تذكر اين نكته 
 من مي باشد ، مگر من به اين علت از آن "... سياسي و –سوية پائين ايدئولوزيك "

يادآوري نمودم كه اوالً وقتي چند تن زنداني آنهم آنهائي كه همه ادعاي داشتن 
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 شرايط و اوضاعي قرار گرفته اند ، اعتقادات مشترك را مي نمايند ، در چنان
 "دسترخوان مشترك"نخستين اقدام آنها تشكيل كمونها و يا به همان گفتة مردم 

بوده است ، آنها با چنين عملي از يك جانب در عمل به افراد غير از خود چگونگي 
شيوة زندگاني تحت حاكميت اعتقادي خويش را گوشزد مي نمودند ، تا آنهائي كه 

يسم در اثر تبليغات امپرياليسم و اخوان آنهم بر بستر جنايات باند هاي خلق از كمون
و پرچم ، ديو آدمخواري را در تصور  ساخته بودند ، در عمل مشاهده نمايند كه 
كمونيستها نه تنها ديوان آدمخوار نيستند ؛ بلكه مهربان ترين انسانهاي روي زمين 

 ديگري مساويانه زندگي نمايد ؛ از جانب بوده و هريك حاضر است در فقر و غناء با
ديگر چنان عملي به خودي خود مي توانست امكان تجديد قواء را  به آن عده از 
همزنجيراني كه يا پايوازي نداشتند و يا هم پايواز آنها آه در بساط نداشت ، تا امكان 

د خود براي تجديد قواء را براي زنداني اش مساعد بسازد ، دستگيري نموده ، به مانن
فرداي مبارزه رزمندة ديگري را نيز به صورت آماده به جنبش تقديم بدارد ، و از 
همه باالتر ؛ مگر ما كه ادعاي بلند باالي مبارزه به خاطر ايجاد جامعة بي طبقه را در 

وقتي خود در چنان . برنامه هاي حد اكثر خود نداشتيم ، مسلماً كه داشتيم 
  .ئيم ، چه زماني انجام خواهيم داد شرايطي به آن عمل ننما

قاضي راتب به خوبي مي داند ، كه من برمبناي همت واالي همسر و همسنگر 
مبارزم ، همينطور كمك هاي برادرم داكتر توخي خود به هيچ چيزي نياز نداشتم ، 
تا از پت كردن بادامها بخواهم از حرمان گذشتة خود ياد دهاني نمايم ؛ مگر آنچه 

دار مي سازد تا با چنين مناسبتي بدون گذشت برخورد نمايم ، همانا اتهام من را وا
تعلق افرادي از قماش قاضي راتب به يكي از نهاد هاي مبارزاتي جنبش چپ بود ، 

 نه تنها با ازجان -  زنده يادان مينا و داكتر فيض احمد-آنهم نهادي كه رهبرانش
ي پا گذاشتند ؛ بلكه درراه گذشتگي وصف ناپذيري بر تمام لذايذ زندگي شخص

اين نكته را من به مثابة . تحقق آرمانهاي واالي شان جان خود را نيز فداء نمودند 
يك ضعف ايدئولوژيك مي دانم ، ضعفي كه برخاسته از خاستگاه طبقاتي خرده 
بورژوائي بوده و هرگاه درست با آن مبارزه صورت نگيرد ، در نهايت به چنان 

 مبدل مي گردد كه ؛ حتا انقالبات "ب مالكيت خصوصيح"هيوالي خطرناك 
پيروزي از سنخ انقالب اكتوبر شوروي و چين را نيز با ضرباتي پيهم و حساب شده و 

  .در تباني با امپرياليزم و ارتجاع مي تواند نابود نمايد 
اميدوارم اينك قاضي راتب از لحاظ صحي در موقعيتي قرار داشته باشد تا درك 

ف از آن انتقاد ، بستن همان درزي به اندازة يك موي سر در يك بند كند كه هد
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بزرگ و با عظمت است، بندِ  كه بقاء و دوامش وابسته به بستن آن منفذ كوچك مي 
باشد ، ورنه به مرور زمان منفذِ كوچك بزرگ شده ، همان طوري كه در شوروي  

ن ها ، در افغانستان خروسچف ها رهبري را غضب نمودند و در چين دين سيائو پي
پيروزمند نيز چنين افرادي با چنين تربيتي محصول خون خلق ما را به دشمنان آن 

  .خواهند سپرد 
  :و قاضي راتب در جاي ديگر از نگاشتة دشمنانه اش چنين مي نويسد 

مصباح  قرارمعلوم توخي صاحب فراموش كرده اند كه وقتي براي بار دوم « 
از طريق  صحبت نمود كه اين امكان ما آمد در مورد  بديدن من به اطاقالدين

شما هر . [ فاميلش ازسلطاني قوماندان بالك تقاضاي تبديلي مرا به منزل دوم كند
دو اينقدر ساده انديش نبوديد كه چنين  گپي مهم را در حضور من و ديگران در 

لطاني س]   توخي - ! "قاضي صاحب"پر رويي هم حدي دارد . اتاق مطرح نمائيد 
هم قرية مصباح الدين بود وبارها به فاميل مصباح گفته بود كه اگركاروخدمتي به 

ولي فاميل مصباح هيچگاه ازاين امكان . ارتباط مصباح باشد حاضر به اجراي آنست 
اين واقعيت كه من در منزل چهارم تا حدي باردوش دوستان . استفاده نكرده بودند 

معلم صاحب بودم ، هم براي خودم وهم براي محاسن سفيد چون توخي صاحب وسر
قاضي راتب از كاربرد كلمة رفيق به هم سازماني هاي خود اجتناب [ دوستانم 
به همين علت پيشنهاد مصباح براي . در منزل سوم رنج دهنده بود! ] ورزيده ؟
به منزل سوم را ) سلطاني قو مندان آدمكش  خلقي   ( به كمك سلطانيتبديلي 
     »پذيرفتم 

خوانندگان گرامي ،  نمي دانم از كجاي متن باال كه به خامة قاضي راتب رقم 
  .زده شده ، بحث را آغاز نمايم كه  موجب مالل خاطر تان نگردد 

     . لطفاً  بحث زير را هم با دقت  مطالعه نمائيد

 اسد 14 مصباح الدين  يك تن از اعضاي سازمان رهائي بود ؛ سازماني كه در
، اگر چانس ياري مي كرد و خلقي ها را به زير مي كشيد ، همين ) باالحصارحادثة (
 ستايشگر تجاوز امپرياليزم به كشورش كه درآن وقت به مثابة يك "قاضي صاحب"

كادر بلند سازمان بود ، خرده بورژوامĤبانه به خود مي باليد و به سمت قاضي توظيف 
ك نمايد و پاي تصويب اعدام مي شد ، تا در محكمة خلقي هاي آدم كش اشترا

سلطاني خلقي . قاتالن مردم صحه بگذارد و با امضايش آن مصوبه ها را مزين سازد 
تحصيل كرده ، از مسايل زندانيان سياسي به طور اعم و زندانيان رهائي و ساما ، كه 
جبهات جنگي آنها گستردگي بيشتر از ساير سازمانهاي چپ انقالبي داشت ، به طور 



                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

169 

و به درستي مي دانست كه سازمان رهائي چه اهدافي را در . اه بود اخص آگ
 در زندان 1357 ثور 7او كه در دورة كودتاي ننگين . افغانستان دنبال مي كنند 

خلقي ها وظيفه اجراء مي كرد ، چه كسي مي داند كه در شكنجة چه تعداد از 
 چنين شخصي چسان .اعضاي مبارز رهائي مستقيم سهم جنايتكارانه نگرفته باشد 

مي تواند وجود فاميل يك عضو رهائي ؛ يعني مصباح الدين جان را در قرية خود  
او كه خود و حزبش قدرت دولتي . تحمل نمايد و از آن گذشته به آنان اعتماد كند  

را در تصرف دارد و از امكانات و تسهيالت زيادي در زمينة نقل و انتقال اسباب و 
برخوردار است ، اصوالً براي حفظ خود و اعضاي فاميلش ، ) كوچ كشي(اثاثيه اش 

در وهلة نخست مي كوشد هر چه زودتر آن ناحيه را ترك گفته به يك قسمت ديگر 
دهات و يا شهر كابل كه مصباح الدين يا فاميلش ندانند ؛ كوچ و بارش را  با وسايل 

مان وي كدام صدمه اي انتقال دهد ، تا از جانب ساز...  نقلية وزارت داخله و يا 
حال كه به چنين كاري مبادرت نورزيده  و . خودش و اعضاي فاميلش نبيند 

توانسته با آن فاميل مراودة نيكو قايم نمايد و باالي آنان اطمينان كند كه اعضاي 
رهائي صدمه اي به وي نمي  زنند ، سؤالي عرض وجود مي كند كه اين اطمينان و 

از كجا منشاء گرفته  كه بنا بر ) در عمل و در  نظر(ان  باور به دشمن درجه يك ش
سلطاني هم قرية مصباح الدين بود وبارها به فاميل «   "راتب صاحب "فرمودة 

 مصباح گفته بود كه اگركار وخدمتي به ارتباط مصباح باشد حاضر به اجراي آنست
ا و بعداً پرچمي  مگر تمام مردم افغانستان به اين نكته واقف نبودند كه خلقي ه؛» 

هرگاه كسي از زنداني مي پرسيد ، و يا : ها و خادي ها بدينسان عمل مي كردند كه 
از فاميلش خبرگيري مي نمود ، بيدرنگ آن كس را توقيف مي كردند و به زير 

جو اختناق را عامدانه چنين ساخته بودند كه پدر از پسر . شكنجه مي كشيدند 
در دورة . ز ضد خلق و پرچم و شوروي دوري گزينند سياسي و برادر از برادر مبار

منهاي زنده ياد حاجي [ هشت سال زندانم ؛ هيچ  كس از اقوام رحيمه واقوام من 
صاحب آصف كه عمدتاً  براي ترساندن ديگران وي را به مدت شش  ماه در زندان 

هم ؛ حتا يك بار به طرف خانة ما چه كه به طرف كوچة ما ] پلچرخي حبس كردند 
حال چه چپه گرمك شده كه يك . از ترس نيامدند ، كه مبادا در آتش ما بسوزند 

قومندان خون آشام خلقي كه دستش به خون صد ها وهزاران انسان اين سرزمين 
رنگين شده  و در اكسا و كام ، مردم بيگناه را  شكنجه مي كرد ، به فاميل هم 

بار ها پيشنهاد انجام كار و خدمت ) مصباح الدين (  راتب "قاضي صاحب" سازماني 
و جالب اينكه فاميل مصباح  هيچگاه از اين امكان براي جگر ) ؟ ( !! را نموده است 
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؛ ولي به خاطر قاضي از ) ؟ ( ! گوشة زنداني شدة شان مصباح جان استفاده  نكرده 
 . ( اين امكان استفاده كردند و رفيق وي را تبديل نموده  پيش  پسر خود  فرستادند

نكند سلطاني خوابي ديده !! ) . چه  دوستي و يا ولس دوستي محكم و صادقانه 
قاضي در هالند توظيف مي شود كه اسناد جنايات وي را پيدا و تدوين  باشد كه 

نمايد و به همين خاطر  به گفتة  فاميل يك زنداني هم قريه اش ، شما را به ميان 
شما قرار بگيرند  و زماني كه رها شديد و به رفقاي تان فرستاد ، تا آنها در خدمت 

نيكي را بايد به نيكي ":  هالند كوچيديد ، وي را در پناه خود بگيرد  كه گفته اند 
 هستيد ، وي را فراموش "با پاس شخصيت" و شما كه گويا  . "پاسخ گفت 

لية نخواهيد كرد ؛ همانطوري كه زادگاه تان افغانستان و مردمش را ، كه از پول ما
يك جريب زمين و يك  درخت توت بيوه زني بيچاره و فقير حقوق خوانديد و حقا 
كه حق و حقوق آنها را  فراموش نكرده  خواهان سعادت شان در زير ساية بال 

و حماية پنجال هاي خونچكان تانكهاي جنگي امپرياليزم "  52 -  ب "هاي
  ؟!!   جهاني اش شديد جنايتكار و اشغالگر امريكا و شركاي غارتگر و متجاوز

بلي خوانندة گرامي ، من خودم را خوشبخت احساس مي نمايم كه در تداوم 
خاطرات زندان روز تا روز بر شمار دشمنان سوگند خوردة ام افزود مي شود ؛ و من 

از اين ناحيه براي هيچكدام شان برابر پركاهي ارزش و اهميت ، اهليت ] من نوعي [ 
 در ميان اين كاه هاي ميان تهي و بي وزنه و نيم سوخته كه .و حيثيت قايل نيستم 

 خود غرض و "منتقدِ"بر روي صفحة سپيدكاغذ تا كهكشانها  عروج كرده اند،  
، بي وزنه ترين ، سبك ترين ، بي حيثيت ) قاضي راتب(انقياد طلبِ خاطرات زندانم 

سازمان رهائي و ترين و بي وجدان ترين آنهاست ؛ چرا كه وي بر تمام افتخارات 
شهداي گلگون كفن و حماسه آفرينش ؛ مثل داكتر فيـض احمد ها ، ميـنا ها، صابر 
ها و صد ها تن ديگر تف انداخته و بر تجاوز جنايتكاران غارتگر مهرتائيد گذاشته 

  .   است 
در پايان اين بحث خواهيم ديد كه اين انقياد طلب چگونه با چنين اهانت و 

قالبي جانباختگان حماسه آفرين سازمانش و ساير جانباختگان دشنام به هويت ان
حماسه آفرين سازمانهاي چپ انقالبي و شهداي  قهرمان جنگ مقاومت و مردم در 

  ... .خون و آتش  فرو برده شدة ما تف انداخته 
و قاضي راتب با اظهار نظر  در بافت و شيوة  نگارش خاطره نويسي مطالبي 

واب پرسش هاي خود غرضانه و ميان تهي اش را مي تواند سرهمبندي نموده كه  ج
در نقدي كه رفيق با درايت  علي مشرف به ارتباط خاطرات زندان  نگاشته و درجلد 
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دوم خاطرات زندان چاپ و نشر شده است ، بيابد  ؛ در نتيجه ضرورت به تكرار آن 
  . بحث وجود ندارد 

عره كشيدن مي دهد كه قاضي كه بي جهت به اجزاي صوتي گلويش زحمت ن
گويا  جنايتكاران خلق و پرچم را در كشور هالند مورد پيگرد قرار  داده و آنان را به 

بخوان نهاد هاي (  و چه و چه مي سپارد "حقوق بشر"چنگ نهاد هاي مثل 
بورژوازي كه همة آنها نقش شمشير داموكلس را  براي اشغالگران جنايتكار به عهده 

 اسناد خيانت و "گرد آوري" و "كشف" در پي "چشم درد"الح و  به اصط) دارند 
من از چگونگي استقبال تعداد زيادي . جنايت  خلق و پرچم و خاد مي باشد 

دوستداران حق و عدالت از كتاب خاطرات زندانم ، كه آن را با دقت مطالعه نموده 
 نقد هاي و به شخصيت هاي انقالبي و سياسي كشور كه . اند ، چيزي نمي نويسم 

پر گهر و عالمانة شان در جلد اول و دوم  اين اثر درج شده و شماري هم خارج از 
صرفاً ، توجه خوانندگان . كتاب ، منتشر شده ، هم در اين جا  اشاره اي نمي نمايم 

تعقيب جنايتكاران خلق و پرچم "گرامي را به عدم صداقت قاضي راتب در رابطه با  
  : به جملة زير از وي جلب مي نمايم "ا و تمام دنيا و خاد در اروپا و امريك

 در مورد خاطرات زندان قاضي با وجدان بيمار و  باور هاي فروخته شده اش
  : اينجانب چنين حكم صادر نموده 

به همين علت پردازهاي تخيلي در ارتباط با حوادث گوناگون در البالي ... « 
 اين مجموع خاطرات  صحت وسقمه خاطرات آقاي توخي جاگرفته است كه متأسفان

  . ».  تحت سوال ميبردانسان مصمم را 
  !راتب جان  پله بين   

هرگاه خلقي ها و پرچمي ها و خادي ها و سر باند هاي  جاسوس و جنايتكار و 
دزد شان ؛ مثل كشتمند ، پنجشيري ، مزدك ، گالب زوي ، علومي ، عظيمي ، 

تكاي پابرجا در شبكه هاي اطالعاتي و پاية قوي و ا... جفسر ، اسحق توخي و
استخباراتي كشور هاي امپرياليستي محل اقامت شان نمي داشتند ، به يقين  به 
خاطر استنتاج خاينانة تو از كتاب خاطرات زندان  اين قلم  كه توهين و تحقير و داو 
و دشنام ناموسي و جبر وظلم و تعدي و تجاوز و زجر و شكنجه هاي جسمي و 

 خلق و پرچم و 1362 قوس 2 كشتار هاي دسته جمعي  ؛ مثل كشتار روحي و
با بي وجداني و )   زنداني را نابود كردند  370كه در همان شب اضافه از ( خادي را 
برده اي » تحت سؤال « خوانده اي و آن همه را گويا » پردازهاي تخيلي « بيشرمي 

بخت با تو ياري ننموده و به اين حاال كه . به آدرست مي فرستادند ... ،  چك سفيد 
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به همين علت پردازهاي تخيلي در ارتباط با حوادث گوناگون در ... « ( كرنشت 
مجموع البالي خاطرات آقاي توخي جاگرفته است كه متأسفانه صحت وسقم 

كه عمدتاً ناشي از ادامة حيات ) » .   اين انسان مصمم را تحت سوال ميبردخاطرات
ل و اوالد هايت از گزند اين جنايتكاران  ثروتمند و استخدام شده مصون و آرام فامي

در سازمان هاي اطالعاتي هالند و ساير كشور هاي اروپايي و امريكايي ، در آينده در 
كشور هالند و ساير كشور هاي غربي مي باشد ؛  برابر يك دانه توت زير پاي شده 

  .هم ارزش قايل نيستند 
  ! به نگر و با تعهد بلي  خوانندگان همه جان

لطفاً شما بگوئيد كه  چه كسي مي تواند  چنين ادعائي نمايد كه هر سه جلد 
و بطور يقين ، بقية نانوشته شدة آن را نيز در مد نظر  ( خاطرات زندان  كبيرتوخي 

   ؟ "حاوي پرداز هاي تخيلي بوده  مجموع خاطراتش زير سؤال قرار دارد") دارد 
بزرگان " به تمام مستنطقين و شكنجه گران و جالدان و قاضي با اين  شگرد 
 و اعضاي كميته مركزي حزب وطن فروش خلق و پرچم و خاد ، خاطر جمعي "خاد

  : مي دهد كه  
شما كه از راز هاي  گفته شدة من ، در رابطه با سازمانم و اعضاي آن خبر « 

شيد كه من هم چند صباحي داريد ، و آنرا  تا كنون حفظ كرده ايد ، بدانيد و آگاه با
ملل "با مردان با پاس قدم زده ام ،  سوگند به گردانندگان پشت پردة  مؤسسة 

باور بي )  اش "شوراي امنيت" بخصوص ( كه به مصوبه هاي آن مؤسسه "متحد
 اسپنتا "و  قسم  به سر آقاي كرزي و دوستان هموند و هم فكرم . چون و چرا دارم 

 تا زنده ام نمي گذارم  كمونيست  هاي  مثل كبيرتوخي و  كه"داد فر" و داكتر "
 از شكنجه ها و جنايات و اعدام ها و كشتار هاي - در خاطرات زندانشان -امثال وي 

  .» ... . دسته جمعي تان پـرده  بردارند 
دراخير اين بحث خواهيم ديد ، چه كسي  اين چنين داوري در مورد كتاب 

وده ، آيا وي  يك انسان با اخالق ، صادق ، آزاديخواه خاطرات زندان كبير توخي نم
 لنينيزم و –و مبارز و دليراست ؛ و يا يك شخص جبون ، پشت كرده به ماركسيزم 

انديشة مائوتسه دون ، و رو برتافته از  مردم و ميهن ، و خزيده  در زير بالي كه 
و مستفيد شده از   ) . امپرياليزم هالند(  آغشته به خون مردم افغانستان است ؛ يعني

كه در زمينه گپ هاي ( سايه و حمايه و جاذبه و تمويل آنكشور به شخص خودش 
  ) .تا كنون افشا نشده اي دارم 
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چندي قبل دوستاني كه خاطرات زندانم را مطالعه كرده بودند ، يك تن ازآنها 
راتب داشتم با شناختي كه از . كه با وي شناخت دارد مصاحبه  اش را برايم فرستاد 

و دوستان با ارسال  مصاحبه وي  آنرا كامل كردند كه ازآن رزمندگان  رفيقانه تشكر 
  .مي  نمايم 

نخست بخوانيم كه اين سبكتر از پركاه در مصاحبه اش با راديوي امپرياليستي 
من اندكي بر گفتار راديوئي اين انقياد طلب درنگ گذرا خواهم كرد ؛ . چه مي گويد 
سايه روشن ها و ابعاد پيدا و نا پيداي گپ و گفت اين خاين به مردم و مگر بررسي 

كشور را با پرسشگر آن راديوي امپرياليستي مي گذارم به تمام خوانندگان با وجدان 
كه درد و داغ قلب ميهن و مردم سالخي شده اش ، آنان را دگرگون و طوفاني 

  :ساخته است 
  

  ديوي امپرياليستيمصاحبه قاضي احمد راتب فقيري  با را

 
  )1:  (پرسشگر راديوي امپرياليستي «   

خبر رسيد كه طرفدار هاي سابق  پرچمي ها و خلقي ها هشتادمين  سالگرد 
آقاي احمد راتب فقيري شما . تولد ببرك كارمل را فردا در هالند جشن مي گيرند 

ا هندگان  معاون رئيس فارو هستيد فارو عبارت است از فدراسيون  سازمان هاي پن
شبكه پرچمي ها و خلقي ها در . شما خودتان در هالند زندگي مي كنيد . در اروپا 

در اروپا و خارج از افغانستان به صورت  عموم با در نظر . هالند  چقدر نفوذ دارند 
داشتن اينكه در داخل افغانستان شخصيت هاي سابق پرچم و خلق خود را  به 

  .عرفي نمي كنند عنوان هوادار اين سازمانها م
  

  
  :قاضي احمد راتب فقيري 

بلي اينها در هالند به تعداد بسيار زياد وجود دارند و  در كشور هاي اروپائي 
يك .  مرتكب يك اشتباه شد 1993البته دولت هالند در سال . ديگربه تعداد كمتر

 عده از سردمدار هاي  رژيم سقوط كرده حزب دموكراتيك خلق و قتي كه به هالند
آمدند آنها را زود پذيرفت  و همين باعث اين شد كه يك عده اي بسيار زياد كه از 
شوروي سابق سفر بكنند و همة شان  به هالند هجوم بياورند و امروز هزار ها عضو 
حزب دموكراتيك  خلق البته اعضاي نسبتاً برجسته  اعضاي كميته مركزي يك عده 
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 زياد خاديست ها در كشور هالند جمع اعضاي بيروي سياسي و يك عده اي بسيار
از لحاظ كميت يك كميت نسبتاً بزرگتر در بين . اين ها  موجوديت دارند . شدند 

جامعة پناهنده هاي افغان تشكيل مي دهند ؛ ولي  اين ها را هيچكس جدي نمي 
براي اينها ارزشي قايل . نه دولت هالند و نه سازمانهاي اجتماعي هالند . گيرد 

  . بخاطري  جناياتي كه در دوران حكومت شان صورت گرفته نيستند
  

  )2: (پرسشگر  
آقاي فقيري در مورد اين جنايات  سوال اين است كه امروز پرچمي ها و خلقي 
ها به صورت عموم كمونيست ها چون جناح هاي ديگر هم در جنبش هاي چپي  

 چه نرسيدندمن جمله شعله اي هايي كه هيچ موقع به قدرت افغانستان بود 
اين ها در ميان  مردم  افغانستان آيا اين ها در آينده  مي توانند . جايگاهي دارند

  .نقش داشته  باشند در افغانستان يا خير 
  

    :  راتب

فكر مي كنم با خاطرات بسيار تلخي كه مردم افغانستان از دوران كودتاي ثور 
رمل در آن زمان توسط  جدي كه ببرك كا6توسط خلقي ها و بعد از آن سانحه 

روسها به قدرت نشانده شد  مردم ما از اين دوران ها و از آن كشتار ها از آن بمبارد 
هاي قريه جات و از بين بردن مليون ها نفر به مهاجرت  كشاندن مليون نفر ديگر 

 در آيندة سياسي افغانستان  اينها خاطره چنان بدي دارند  كه فكر نمي كنم كه 
 برايشان وجود داشته باشد به همين خاطر اين ها  احزاب جديدي هيچ جايگاهي

تشكيل دادند كه به نام هاي  نو فعاليت مي كنند  در حالي كه آجنداي اصلي شان  
  .همان آجنداي سابق است 

  
  )3: (پرسشگر 

سوال . ببرك كارمل به عنوان شاه شجاع دوم بعضي كس ها معرفي مي كرد 
 امروز افغانستان  حكومت آغاي كرزي و همچنان حضور اينجا است كه  آيا شرايط

نظامي امريكا تا حدي بعد از معامله حكومت ببرك كارمل و حضور نظامي شوروي 
  را در افغانستان  توجيه نمي كند ؟
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  :راتب 
و اهللا شباهت هاي وجود دارد مثالً كارمل هم با آمدن قواي روس در افغانستان  

 كرزي هم صدق مي كند آغاي و عين موضوع در قسمت بر اريكة قدرت نشانده شد
 كرزي به رأي عمومي گذاشته آغاي؛ ولي يك تفاوت عمده اين است كه  بعد از آن 

 سال جنگ داشتند نظر به موجوديت همسايه 30شد و مردم نظر به خستگي كه از 
 هاي طماع و تجاوز گري كه چهار طرف افغانستان را احاطه كردند دو باره براي
كرزي رأي دادند  به اين اميد كه وي بتواند جراحات  ناشي از جنگ را تا حدودي 

 سال گذشته نشان داد كه اين امكان موجود نيست تا زماني كه 6التيام ببخشد ولي 
ما مردم افغانستان  به پاي خود ايستاده نشويم  و به ارادة خود تصميم نگيريم  و با 

 آباد نكنيم يك تفاوت ديگر هم موجود است  كه تمام امكانات خود افغانستان را
قوايي كه امروز در افغانستان هست به دو بخش است  يكي قواي ائتالف تحت 
رهبري امريكا  كه ضد تروريزم مي جنگند موجوديت آنها فعالً غير قانوني است  ؛ 

 گفته شد يا "منفعت"فهميده نشد كه [ ولي قواي ايساف كه اين ها بيشتر
ماموريت دارند از طرف شوراي امنيت  موسسه ملل  ]  " ماموريت " و يا "موثريت"

در حالي كه  در . متحد و موجوديت اينها از لحاظ حقوق بين الدول قانوني است  
  .زمان روس ها  همة قوا به ارادة  يك ابر قدرت آمده بودند 

  
  )4: (پرسشگر 

ر  شوروي و پيش از او و آقاي احمد راتب فقيري  به نظر شما آيا  در طي حضو
بعد از او ديد كمونيستي و يا الاقل بعضي پرنسيپ هاي كمونيستي در فرهنگ 

  .افغانستان موفق شده داخل شود 
  

   :راتب

درافغانستان  ولو كه اين حقايق  كامالً درست هم مي بود بسيار بي وقت آمده  
گ انجام داده شد  بسيار بي وقت معرفي شد  و تحت اين عقايد بسيار جنايات بزر

كه فكر نمي كنم  كه مردم افغانستان  ديگر تا صد سال ديگر حاضر باشند كه ديگر 
نامي از كمونيزم بشنوند ولي اگر بين كمونيزم  و عدالت  اجتماعي تفاوت گذاشته 

شود در آن صورت  ما مي توانيم بگويم كه بسيار مردم افغانستان هنوز  به اينكه  
شند  آزادي داشته باشند  و عدالت اجتماعي در كشور شان رعايت استقالل داشته با
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شود اين نوع افراد هنوز مخصوصاً بين افراد تحصيل كرده زياد است ولي نه به 
  .مفهوم كمونيزم 

  
  5:  پرسشگر

 از ايدئولوژي كمونيستي الهامي كه آدم مي تواند  بگويد مانده  همين مسئله "
  "عدالت اجتماعي است 

  
  : راتب

در عقايد مختلف  در . واهللا عدالت اجتماعي بسيار سابقة زياد دارد از كمونيزم 
اديان مختلف مفهوم عدالت اجتماعي موجود بوده در خود اسالم هم  عدالت 
اجتماعي سرش زياد تأكيد شده  در صدر اسالم در زمان  مثالً حضرت عمر عدالت 

مانطور فالسفه ديگر مثل   رعايت مي شد هبه شكل بسيار دقيق آناجتماعي 
كنفسويوس چين مثل اديان ديگر در جهان  اينها  از عدالت اجتماعي نام برده اند  

 200به اين مفهوم هزار ها سال سابقه دارد  در حالي كه  كمونيزم سابقه اش از 
  سال  اضافه تر نمي شود

  
  6:   پرسشگر 

اد آوري مي كنم  كه بسيار تشكر  اقاي احمد راتب فقيري از توضيحات شما ي
 »شما معاون رئيس فارو هستيد  فارو به معني سازمانهاي پناهندگان در اروپا   

به مجردي كه صفحه  (  صداي راتب را با مراجعه به همين آدرس بشنويد -  ◙

باز شود ، در زيرعكس ببرك كارمل وطن فروش ، با كليك بر روي نماد مصاحبه ، 

  .)شنيده مي شود ... آواز راتب  و گويندة راديو 
 

http://www.rfi.fr/actufa/articles/108/article_4808.asp  
     

قاضي راتب با يك جانبه نگري متافيزيسين  هاي بورژوازي  به اساس گويا 
 بلي اينها در هالند به ":   مي گويد تخميني كه خود در دماغ عليلش انجام داده

  ."تعداد بسيار زياد وجود دارند و  در كشور هاي اروپائي ديگربه تعداد كمتر
 وي بيشترين تعداد اين جنايتكار وطن فروش را  كه دركشور هاي بزرگ كانادا 
و اياالت متحدة امريكا  خزيده اند و از خود نشرات دارند و نهاد هاي سياسي را زير 
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 معلوم نيست  راتب جان چرا  آنان را -وشش نهاد هاي فرهنگي  رو براه كرده اند پ
هزاران تن از اين ها در همين دو كشور اقامت دارند و اكثريت . ناديده گرفته است  

شان چون كشتمند و دستگير پنجشيري در خدمت سازمانهاي اطالعاتي دو كشور 
     .رفته اند ياد شده و ساير كشور هاي اروپائي قرار گ

يك .  مرتكب يك اشتباه شد 1993البته دولت هالند در سال «  : وي ميگويد
عده از سردمدار هاي  رژيم سقوط كرده حزب دموكراتيك خلق و قتي كه به هالند 

  »   آمدند آنها را زود پذيرفت  
نيد كه اين حكاك با چه شگردي مي خواهد بي عالقگي و بي تفاوتي ببي

كه به خاطر سركوب خلق هاي آسيا ، ادارة  [ امپرياليزم جنايتكار هالند را 
به وجود آورد و به وحشي گري ها و جنايات  ...   و "گينه جديد"مستعمرات را در 

اتي بس گرانبهايي  كه حيرت برانگيز در مستعمراتش  دست زد ؛   وكوله بار تجربي
 عالوه بر اينهمه  دستاور - از  سركوب واستثمار مردم مستعمرات حاصل كرده بود 

  تجربيات  اشتراك در جنگ هاي اروپا را ، نيز با خود حمل مي -هاي اطالعاتي 
نسبت به قضاياي يك  كشور داراي گنج هاي نهايت گرانبها ، مدفون شده ] نمايد 

انها ، و از لحاظ جغرافياي نظامي داراي موقعيت نهايت مهم و در دل كوهها و بياب
حياتي اش كه همواره مورد توجه و تهاجم دزدان دريائي و عربهاي وحشي با 

؟ و ازاينكه ! اعتقادات اسالمي در طول تاريخ پر افتخارش قرار داشته ؛ نشان بدهد 
 احتياج داشتند ، به اين اين درماندگان  مزدور و جبون  به درمانده طلبان نو شديداً

كشور هجوم آوردند ؛ يعني با بوي ديوانه كنندة  پناهندگي و امنيت جاني و مالي 
كه در ماهيت خود ، دانه هايي بود  به خاطر كشاندن آنان  در چنبر دام گسترده 
شده  شعبات اطالعاتي اش ؛ و به خاطر جذب آنان به سازمان هاي اطالعاتي اش ؛ 

فاده اعظمي از لياقت ها ، مهارتها و تجربيات و بينشها و مهمتر از و به خاطر است
همه داشته ها و اطالعات استخباراتي آنان در رابطه با افغانستان ، روسيه و منطقه ؛ 
و به خاطر جلب همكاري و رهنمائي آنان در تحكيم پايه هاي استعمار امپرياليستي 

بديل زراعتي كشور ما  ؛  عمدتاً به و غارت داشته هاي زير زميني و پيداوار بي 
خاطر  چنين اهدافي آنان را پذيرفت و شرايط زيست و امنيت را براي هر يك از اين 

چنين برداشت از سياست يك كشور امپرياليستي داراي  . ميهن فروشان مهيا نمود 
سابقة  نيوكلونياليستي كمال سفاهت و ناداني سياسي است و در غير آن ، انجام 

 ديكته شده  در سمت و سوي تحريف حقايق و تطهير امپرياليزم هالند درگام عمل
 فكر مي كند  تحريف چنين حقايقي را به "قاضي صاحب" نخست  مي باشد ، كه 
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 را در اين زمينه دريافت خواهد " آفرين "وجه احسن انجـام داده است و مـدال 
  ( ! ) .كرد 

 دچار اشتباه نشده ؛  بلكه پذيرش اين استخبارات هالند در پذيرش اينها ابداً
جنايتكاران  با سنجش همه جانبه در رابطه با منافع هالند و پيمان ناتو صورت 

( گرفته است ، تا بقية شان هم سر از سوراخهايي كه پنهان شده اند ، بيرون نمايند 
 و در آينده خار بغل قوت هاي اداري و جنگي  اين كشور) چنانچه همينطور هم شد

و دست از سازمان سازي . و متحدينش در افغانستان خونين وآتش گرفته ، نگردند 
  عليه تجاوز و اشغال كشور شان  - كه در آن مهارت خاصي دارند - و تحزب 

بردارند ؛ اگر توجه كرده باشيم جريانات به وضاحت نشان داده كه لشكر اجير شدة 
خلق و پرچم و خاد و سازا ( ني روسيه سوسيال امپرياليزم ديروزي و امپرياليزم كنو

نه تنها كوچكترين واكنشي در برابر تجاوز امپرياليزم نشان ندادند ؛ بلكه از ترس ) 
 و حفظ منافع شان در حال و  آينده  ؛ بيدرنگ در خدمت "شمشير داموكلس"

دهان جوال را با دزدان دريائي يكجا "( يا به طور معروف . تجاوزگران قرار گرفتند 
نمونه هاي برجستة آن  خاينيني  مثل گالب زوي ها ، علومي ها ،  . "گرفتند 

  .مي باشد  ...  كشتمند ها، پنجشيري ها، و 
  

   :راتب مي فرمايد
از لحاظ كميت يك كميت نسبتاً بزرگتر در بين جامعة پناهنده هاي «  اينها 

نه دولت هالند . افغان تشكيل مي دهند ؛ ولي  اين ها را هيچكس جدي نمي گيرد 
براي اينها ارزشي قايل نيستند بخاطري  جناياتي كه در . و نه سازمانهاي اجتماعي 

  ». دوران حكومت شان صورت گرفته 
ببينيد كه انقياد طلبِ مظلوم نماي ما نقش دايركت شده اش را !  واحسرتا 

لند و  اينها را ؛ حتا دولت ها". چطور بازي مي كند و از دهنش چه باد مي شود 
   .  " !سازمان هاي اجتماعي جدي نمي گيرند و برايشان ارزشي قايل نيستند 

نيروي آگاه ، ! باز هم  همان تبليغ بي تفاوتي  هالند در قبال مسايل افغانستان 
متشكل ، با پشتارة تجربة سي سال حزب بازي و دولتمداري و جنگ و جنايت و 

ل امپرياليزم شوروي را كه با ثروت خيانت و كشتار و جاسوسي و خدمت به سوسيا
 وارد كشورشان شده ، جدي - دزدي كرده از مردم و ادارات دولتي - هاي هنگفت 

بعد مهمتر  . نگرفتن و ارزشي به آن قايل نشدن خيلي مسخره به نظر مي رسد 
 در كشور كوچك شان -حضور آنان در هالند ، يعني خطرات محتملي كه در آينده 
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 اين جاسوسان حرفه يي و جنايت كار  سر بزند را  چطور مي توانند  هالند از جانب
  !)  ؟ (جدي نگيرند و به آن اهميت  و ارزشي قايل نشوند 

 در دوره هاي آرام كه چند  و يا چندين محصل در يك كشور و يا كشور هاي 
امپرياليستي غرض تحصيل گسيل مي شدند از جانب سازمان هاي استخباراتي  آن 

تالش مي كردند تا  هر چه . ها به اصطالح دور شان خط  كشيده مي شد كشور 
زود تر آنها را شناسايي نمايند  كه عامل  دشمنان غرب ، بخصوص شوروي در زير 

نباشند ؛ همچنان مي كوشيدند تا حد اقل يكي ...  نام مثالً افغان ، هندو ، ايراني و
 ، كه بعد ها بتوانند آنان را در كشور دوتاي آنها را در خدمت منافع خود قرار دهند

موسي . شان تا كابينه برسانند ؛ مانند سرور عمر ها ، علي احمد خرم ها ، لعلي ها 
  .شفيق ها ، اكبر رضاء ها و امثال شان 

بر دروغ گو نفرين باد ؛ اگر ! راتب جان  نازدانه ، اگر تو راست ميگوئي 
بشر دوست اند و راستي راستي  ) "ن دريائي فرزندان دزدا"اين ( امپرياليست هالند 

  در دورة حكومت خون و خيانت شان در افغانستان به خاطر  جنايات  اين مزدوران
 پس خود اين غارتگران  چرا به افغانستان ؛"  ارزشي قايل نيستند "براي اينها 

ا حمله ور شده خون مردم بي دفاع آنرا بي رحمانه مي ريزانند و ثروت هاي شان ر
به تاراج مي برند ؛ مگر تو وجدان بيمار نمي داني كه سرشت تمام  جنايتكاران و 
غارتگران و اجيران مانده و واماندة شان يكي است ؟ اندكي به خود نظر كن ببين 
چطور تو را در خدمت منافع خود قرار داده اند كه از تربيون نشراتي شان طوطي وار 

تهاجم و . كشور آبائي ات نغمه سرائي ميكني در مدح  اين غارتگران متجاوز به 
اشغال آنها را با استفاده از رنگ و لعاب  قضائي ، با خم وچم زبان رقاصت موجه و 

  !قانوني جلوه ميدهي 
 به پاسخ - اين ديوانة رسيدن به مقام و منصب و ثروت - ببينيم قاضي فقيري 

  :پرسشگر در ذيل چسان برخورد نموده 
  

  :پرسشگر 
 فقيري در مورد اين جنايات  سوال اين است كه امروز پرچمي ها و آقاي« 

خلقي ها به صورت عموم كمونيست ها چون جناح هاي ديگر هم در جنبش هاي 
 چه من جمله شعله اي هايي كه هيچ موقع به قدرت نرسيدندچپي  افغانستان بود 

 آينده  مي توانند اين ها در ميان  مردم  افغانستان آيا اين ها در. جايگاهي دارند
  .نقش داشته  باشند در افغانستان يا خير 
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پرسشگر كه خود درس فتنه و فريب را فرا  گرفته و از سابقه  شعله اي بودن 
( به درستي آگاهست ، مانند هر تحريف كنندة حقايق ) راتب ( طرف مقابلش 

است تا نظر در سؤالش ، خلق و پرچم را همرديف شعله اي ها قرار داده ) عامدانه 
، در زمينه  به گوش شنونده !  رسيده "نشان"و " نام "اين تسليم طلب را كه به

  .هايش برساند 
قاضي راتب گپ دلش را كه گپ مجموع مرتجعين و اجير شدگان كشور هاي 

  :امپرياليستي است ، اين چنين بيرون مي دهد 
 كودتاي خلقي ها  از فكر مي كنم با خاطرات بسيار تلخي كه مردم افغانستان" 

و بعد از آن كه ببرك كارمل توسط روسها به قدرت نشانده شد  مردم ما از اين 
دوران ها و از آن كشتار ها از آن بمبارد هاي قريه جات و از بين بردن مليون ها نفر 
به مهاجرت كشاندن مليون نفر ديگر خاطره چنان بدي دارند  كه فكر نمي كنم 

  "... .  وجود داشته باشد برايشان افغانستان  هيچ جايگاهي  در آيندة سياسياينها 

كسي كه انقياد وتسليمي كشورش را به تجاوزگران ؛ ماية  افتخار خود  مي داند 
كه بر ضد تجاوز شوروي به پا خاستند و هزاران [ را ) شعله اي ( ، چپ انقالبي 

لق و پرچم  شكنجه و كشته دادند و هزاران  ديگر شان در زندان ها رژيم پوشالي خ
  :در پهلوي جنايتكاران وطن فروش قرار داده مي گويد ] يا اعدام شدند 

 در آيندة سياسي افغانستان  هيچ جايگاهي برايشان اينها فكر نمي كنم   «  
  .» ... .  وجود داشته باشد 

را در مورد جمع جنايتكاران به كار )  اينها ( وي  عامدانه  صيغه  اشاره قريب 
وي مي توانست شعله اي ها را مستثني قرار  . تا شعله اي ها را هم در بر گيردرده ب

راتب با چنين شيوه . دهد ؛ ولي نخواست كه چنين عمل شريفانه اي را انجام دهد 
اي خواسته شنونده را معتقد نمايد كه خود وي اگر به خاطر عضويت در يك 

 از اول هم كدام باوري به اين  سال حبس گرفته ، اصال20ًسازمان  كمونيستي 
سازمان ، ايدئولوژي و سياست هايش نداشته ، در واقعيت امر يك مسلمان صادق 

  ... .   بوده كه بي جهت  تاپة عضويت اين سازمان به وي زده شده و 
بلي ،  وجدان بيمار ،  هم گذشته و هم آيندة جنبش چپ انقالبي افغانستان را 

نه اي نفي مي كند ، تا ميزان صداقتش را در خدمت به در جمله اش به طور خاينا
  : همين جاست كه به صراحت مي توان گفت . منافع امپرياليزم جهاني گوشزد نمايد 
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افغانستان انداخته ، به ) كمونيستي ( تفي را كه وي به طرف جنبش انقالبي 
واهـد يقين كه تاريخ  بي حوصله و بي رحم كشور آنرا بر روي خـودش  برگشت خ

  .داد 
در مورد دو حالت حكومت كرزي و   ... "حقوقدان"پرسشگر درسوال سوم اش از 

حضور قواي نظامي امريكا ، حكومت  كارمل و حضور نظامي شوروي را در افغانستان  
  توجيه نمي كند ؟

( دراول كالمش پيشوند . و قاضي از شباهت ميان دو تجاوز عريان گپ مي زند 
به كار نمي بندد ؛ مگر  به كرزي ) ببرك كارمل ( يك وطن فروش را در مورد ) آقا 

 اين  پيشوند را مي  چسپاند -  هزار بار وطن فروش تر از كارمل -اين كودن سياسي 
انجو ( و به او حرمت مي گذارد ؛ زيرا كه در قلمرو اين مزدور چپن پوش منافع دارد 

كرزي : عمده مي بيند و آن اينكه وي در هر دو خاين ملي  يك تفاوت ... ) . دارد و 
يعني اين مردم است كه از آمدن امريكا استقبال كرده و به ( را مردم انتخاب كردند 

نمايندة معرفي شدة از جانب اشغالگر كه هموطن دلسوز و وطن پرست شان مي 
در حالي كه آمدن ببرك  بدون "باشد ، رأي دادند  و دوباره هم برايش رأي دادند ؛  

 مگر به نسبت مداخله همسايه ها و  ؛و مردم به وي رأي ندادند! ابات بود انتخ
ودر پي آن جمله گكي   . "خستگي مردم طي سي سال كاري از پيش نمي رود 

  :دموكرات گونه تحويل پرسشگر داده مي گويد 
 سال گذشته نشان داد كه اين امكان موجود نيست تا زماني كه ما 6ولي " 

به پاي خود ايستاده نشويم  و به ارادة خود تصميم نگيريم  و با مردم افغانستان  
   "در پايان اين جملة ناتمام دفعتاً گپ"  تمام امكانات خود افغانستان را آباد نكنيم 

 قوايي كه امروز  : "را به ميان آورده مي گويد" يك تفاوت ديگر هم موجود است 
 ائتالف تحت رهبري امريكاء كه يكي قوايدر افغانستان  هست به دو بخش است  

 موجوديت آنها فعالً غير قانوني است  ؛ ولي قواي ايساف كه ضد تروريزم مي جنگند
دارند از طرف شوراي امنيت  موسسه ملل ] ماموريت يا موثريت [ اين ها بيشتر

در حالي كه  در . متحد و موجوديت اينها از لحاظ حقوق بين الدول قانوني است 
  ."ا  همة قوا به ارادة  يك ابر قدرت آمده بودند زمان روس ه

يكي قواي ائتالف تحت رهبري امريكا  كه ضد تروريزم مي "(   در اين جمله 
و از . جنگ امريكا به ضد ترويزم را تلويحاً مورد تأئيد قرار مي دهد ). "جنگند 

توسطه كشتار هاي فردي و دسته جمعي هزاران تن مردم بي گناه و بي دفاع  كشور 
امپرياليزم  خون آشام امريكا و قواي ائتالف سخني به ميان نمي آورد  و در باال با 
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 امكانات خود " و" ارادة خود"و از . رقص زبان ادعا مي كند كه وطن دوست است 
و بعد مي فهماند  كه نه از خود اراده اي داريم و نه امكاناتي هم .  دم مي زند "

 "ي قانوني بودن تجاوز ارتش ايساف را توسط مؤسسةدر پي آن  پا. موجود است 
 به ميان مي كشد  و با تافته اي جدا بافته ، حساب امريكا را از ساير "ملل متحد

كشور هاي امپرياليستي جدا نموده در يك بام از دو هوا تنفس مي كند و با مفاهيم 
 زبانش ، زماني سياسي شعبده بازي نمود مِكر سخنش را در البه الي رقص دل انگيز

و در پايان  پارچة تمثيلي اش بر تمام خون هاي ريخته شدة مردم . پنهان مي كند 
توسط قواي تجاوزگر و جنايت پيشه ايساف  با هرم نفير آگنده از گندش ، غبار 

  .دودآگينِ استتار مي كشد 
  

  4:  پرسشگر 
 و پيش از او آقاي احمد راتب فقيري  به نظر شما آيا  در طي حضور  شوروي« 

و بعد از او ديد كمونيستي و يا ال اقل بعضي پرنسيپ هاي كمونيستي در فرهنگ 
  .افغانستان موفق شده داخل شود 

  :مرتدي به زير بال امپرياليزم هالند درآمده چنين خاينانه  مي  گويد 
  

  :راتب 
آمده  درافغانستان  ولو كه اين حقايق  كامالً درست هم مي بود بسيار بي وقت " 

بسيار بي وقت معرفي شد  و تحت اين عقايد بسيار جنايات بزرگ انجام داده شد  
كه فكر نمي كنم  كه مردم افغانستان  ديگر تا صد سال ديگر حاضر باشند كه ديگر 

  ... " ولی " ... نامي از كمونيزم بشنوند 

ونيزم شعبده باز سياسي ، با ناز و كرشمه نغمه سرائي  نموده ،  آمدن رويزي
را كمونيزم به حساب آورده ، آنرا با چنين جمله اي )  سوسيال امپرياليزم ( روسي 

  نيمه درست - "... ولو كه اين حقايق  كامالً درست هم مي بود ... " –بي مفهوم 
خوانده ، مدعي است كه در افغانستان  زير نام آن  بسيار جنايات بزرگ انجام داده 

م را تا صـد سـال ديگر متنفر از كمونيزم نشان داده شده ، و از همين سبب مرد
  .  است 

را كه هيچ قدرتي در ) كمونيزم ( اين  جمعبندي يك دورة مشخص تاريخي 
 فني آن توسط انقالبات در - روي زمين نمي تواند از پياده شدن  واقعيت مادي 

ات بشري  اجتماعات بشري جلوگيري نمايند ؛ مگر اينكه زمين منفجر شود و اجتماع
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 براي پياده شدن "دانشمندانه"، در گفت و گويش ،"راتب صاحب". نابود گردد 
آنهايي كه خود را كمونيست هم مي [ كمونيزم  فاصله زماني يك قرن مي تراشد 

گويند و كم و بيش فهم بيشتر از همچون مسايل دارند ، فاصلة زماني پياده شدن 
؟ از قاضي كم سويه در ! يين مي نمايند  سال بعد تع500كمونيزم را در جهان تا 

 سياسي چه گله كه عين گپ رسانه هاي  امپرياليستي را تكرار - زمينه ايدئولوژيك 
  !] .مي كند 

  
  5پرسشگر  

 براي اينكه گپ روشن باشد از ايدئولوژي كمونيستي الهامي كه آدم مي تواند  "
  "بگويد مانده  همين مسئله عدالت اجتماعي است 

  
  راتب

در عقايد مختلف  در . واهللا عدالت اجتماعي بسيار سابقة زياد دارد از كمونيزم "
اديان مختلف  مفهوم عدالت اجتماعي موجود بوده در خود اسالم هم  عدالت 

در زمان  مثالً حضرت عمر عدالت به اجتماعي سرش زياد تأكيد شده  درصدر اسالم 
  " ...شكل بسيار دقيق آن  رعايت مي شد  

  
ضي كه به آرزوي چنين سوالي از هفته ها ست كه به درستي نخوابيده ، قا

مي فرمايد تا دلِ جنايتكاراني مثل  قانوني ، محقق ، [ نيروي تازه گرفته مي فرمايد 
را به دست آرد و آنان را به اين باور ...  خليلي ، سياف ، فهيم ، حاجي دوستم و 

 مائوتسه دون – لنينيست –ركسيست ما( رساند كه اگر وي زماني  عضو سازمان 
رهائي  بوده  ، نا فهميده در اين سازمان پا گذاشته و  تا به خود آمده ، ) انديشه 

، حاال توجه كنيد كه  نه تنها به راه و رسم آن سازمان و ساير سازمان ] گير افتاده 
هاي رزمنده پشت كرده ؛ بلكه با اين مصاحبه به طرف تمام آن رزمندگان 

  ) .البته تفي از نوع رو به باالي سر ...( نباختگان شان تـف  انداخـته وجا
قاضي راتب  با كرنش در برابر سرباند هاي جنايتكار اخوان ؛ همچنان در برابر 
قواي ناتو و ايساف از دين اسالم و عمر خليفة دوم آن چه سان تعريف مي كند ؛ 

و كاوشگران چون غبار ، عبدالحي مگر راتب جان نازدانه نمي داند و آثار محققين 
 سال جنگ غارتگران 20را نخوانده است  كه در امتداد دورة اول... حبيبي ، كهزاد و 

 سال 90عرب با افغان ها و در راستاي دورة دوم جنگ چپاولگران ضد تمدن  كه 
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ادامه يافت ، و در برشي از تاريخ شمار عساكر متجاوز تمركز يافته در شمال 
 هزار تن مسلح جنگ ديده و درنده خوي رسيد كه در بيرحمي 59 به افغانستان

عساكر چنگيز هم به پاي شان نمي رسيد ؛ ده ها هزار انسان اين سرزمين را كشتند 
بلخ ( و ده ها هزار تن ديگر را برده  و كنيز خود ساختند ، و مادر شهر هاي شرق 

پرست و منفعت جو ؛ مگر قاضي زور . را با خاك  و خون يكسان نمودند ) بزرگ 
آثار علي مير فطروس ، شجاع الدين شفا ، سعيد نفيسي ، استاد عبدالحسين زرين 

 "نماد عدالت"كوب ، محمد معين و امثال شان  را نخوانده كه در دورة حكمروائي  
زمانيكه . كتابخانه هاي اسكندريه در مصر به آتش كشيده شد )  عمرِ برده دار ( اش 

د ، عمروبن عاص راجع به كتاب هاي گرانبهاي كتابخانه هاي مصر اشغال ش
  :خيلفه دوم برايش نوشت ... . اسكندريه از عمر پرسيد 

 اگر در آن كتابها مطالبي موافق  كتاب خدا  است ، باوجود آن ،  ما را از اين " 
كتاب ها استغناء حاصل است ، و اگر در آن ها چيزي بر خالف كتاب خداست  ، 

  . "! به آنها نيست  ، پس به نابود كردن آن كتاب ها اقدام كن حاجتي 
به محض وصول اين دستور ، عمروعاص محصول تمدن و فرهنگ چند هزار 

 ماه حمام 6سالة يك ملت باستاني را به آتشدان حمام ها  افگند ، آنچنانكه  مدت 
  . [*]  هاي مصر از سوختن  اين كتاب ها، گرم مي شد 

مطالعه نكرده كه پس از فتح  ايران نيز سعد بن وقاص در مورد  ؛ مگر  راتب 
:  دستور خواست ، عمر به او نوشت "عمر"كتاب ها و رساالت كتابخانه هاي ايران از 

و ده ها هزار انسان بيگناه چه در مصر و چه در امپراتوري "!   آنها را درآب افگن "
كتابخانه ها .  كشيده شدند ساساني به قتل رسيدند و بازماندگانشان به بردگي

وشفاخانه ها در حيطة تمدن درخشان ساساني ها ، همينطور طعمة حريق گرديده ؛ 
در واقعيت امر تاريخ گواه است كه مجموع تمدن ساساني در دورة خالفت عرب 

  جناب راتب به احتمال زياد كتاب هاي فوق الذكر را مطالعه ... ) سفاك نابود شده 
  
  

ياقوت حموي تعداد حمام هاي مصر را در اين  . 33وم عقلي صفحه  تاريخ عل-[*]
 هزار ذكر كرده است  كه بر اساس آن مي توان به تعداد كتاب هاي سوخته 4زمان  

درج شده در زير نويس   . ( 243 ، صفحة 5معجم البلدان ، جلد : شده پي برد 
  )]مقدمه اي در اسالم شناسي جلد دوم اثر ميرفطروس 
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 و 75 و 71آية ( كه عدالت در دورة اسالم متكي به  سورة نحل .  مي داند كرده و
، محمد و پيروان   صاحب نفوذش  را  واداشت ... )  و251 و 11نهجِ الفصاحه صفحه 

كه فرار برده را به شدت تقبيح كرده و آنان را تهديد نمايند كه بر خالف رضاي خدا 
  ... .  نمايد و فرار نكنند عمل نكنند و از امر صاحبانشان سركشي ن

جستوجوي  عدالت اجتماعي آن هم در دورة بردگي و برده داري  و صحه 
گذاشتن بر وجود آن در آن دورة  تجاوز و تسخير و غارت ، كمال حماقت اگر نباشد 

؛ خدمت آگاهانه و از روي نياز به دزدان چهلتار بند عرب سعودي است كه ساالنه  
 قبل شانرا در افغانستان ؛ به نام  حج  دريافت 1400نايات بخشي از حاصل كشت ِج

  .مي نمايند و مخالفين را با اندك مخالفت سر مي برند 
چه جانوري زيبا روي وكرشمه گر است )  معنوي - مادي (  اي واي كه منافع 

كه عناصر ضعيف النفس ، جبون  ، محيل ، پله بين ،  دو روي و منفعت پرست را 
ك خود  ساخته ، وادار به تسليم طلبي  و خيانت به  مردم  و ميهن عاشق سينه چا

  . مي نمايد 
 در پايان اين بحث ، يكبار ديگر آواز چنين فردي را خواهيم شنيد كه از بلنداي 
ستون بادبان كشتي دزدان دريائي و شركايش كه هم اكنون مشغول سالخي مردم و 

 با چه پر روئي و بي شرمي تجاوز و تاراج ثروتهاي بيكران كشور ما مي باشند ؛
   ◙. كشتار مردم و تاراج كشورش را تبريك و تهنيت مي گويد  

                         

  
  

http://www.rfi.fr/actufa/articles/108/article_4808.asp  
باز می  ) Goolo(  درگوگل  ،  آدرس باال باز     Rfi -راتب با نوشتن احمد 

  شود
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   _14« عنوان ، زير  ) 6(   بخش ششم )خاطرات زندان( جلد دوم  در –  ]2[ 

دامي ، با رفقاي ساما يكجا از زندان بيرون ـوض يك اعـداكتر احمد علي را به ع
  :  چنين  نگاشته ام »كردند  

كه گروه هاي مبارزاتي در ( نده پيكار براي نجات افغانستان      سازمان رزم
از ( ... )  بر طبق گفتة رفيق جنگ مقاومت ملي بر ضد تجاوز شوروي داشتند

 حكيم توانا ، فضل رحيم و فضل كريم «سازمان پيكار براي نجات افغانستان 
 توطئه " سياسي  ، بر اساس سند -را به خاطر انحرافات ايدئولوژيك ) دوبرادر(

اين سه تن پيش از  .  »از سازمان اخراج كرده بود)  قبل از گرفتاري  ("افتراق 
زنداني شدن با خاد در تماس بودند و بر طبق طرح روس ها سند تسليمي را تحت 

مدير بسيار با اقتدار [ نظر رياست هاي خاد ، و در رآُس همه ، جنرال  اسحق توخي 
تدوين و پاي آن امضاء ]  نزديك به ديو خاد  قلم مخصوص داكتر نجيب و بسيار

  .ئيد قرار داده  بودند أگذاشته ، آن را مورد ت
  يداكتر احمد علي عضو كميته مركز ": طبق گفتة سرمعلم صاحب قادر  

سازمان پيكار براي نجات افغانستان ، نيز در رديف كساني شامل بود  كه در پاي 
    . " اء كرده بودـسند تسليمي  امض

 ، تحصيالت  نظامي اشرا در "جفسر" احمد علي  داكتر       شوهر خواهر
سمت  باديگارد  داكتر نجيب رئيس خاد ايفاي ه روسيه به پايان رسانده بعداً  ب

 احضارات درجه "ولو شرايط اضطراري و  (موصوف در هر شرايطي . وظيفه مي كرد 
ه از جانب خواجه قومندان  به سهولت وبدون كوچكترين ممانعت ، در حاليك ) "1

  .عمومي زندان با احترام پذيرائي مي شد ، به پايوازي داكتر احمد علي مي آمد  
را هم  با رهبران سازمان ) داكتر احمد علي (     اين شعله اي شناخته شده 

  . ساما همزنجير كرده  از پلچرخي به صدارت  انتقال دادند 
حمد علي را كه همراه با رفقاي رهبري ساما انتقال داكتر ا) قضيه(اينك جريان 

  .،  از زبان  خودش در اينجا مي گنجانم ... در يك موتر سرپوشيده  انداخته شده 
 با من و سرمعلم صاحب قادر " 3 بالك " داكتر احمد علي در كوته قفلي هاي 

از اعضاي مركزي  سازمان پيكار كه مردي بود بسيار صميمي ، مهربان و (  خان 
   ] . ....[  مدتها  هم بند و هم سلول بود)  روتن ف

آن روز ، و آن لحظات را كامالً به خاطر دارم كه خلقي ها هر كوته قفلي را براي 
اتاق . در سطح اتاق سه توشك  پهن شده بود . سه تن قيدي تخصيص داده بودند 
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 در دهليز كوته . سلول ها را باز گذاشته بودند ة درواز. دومتر در دو نيم متر بود 
 عمومي مجموع ة صرفاً درواز. قفلي ها نيز توشك هاي زندانيان هموار شده بود 

جز در وقت آوردن  قره وانه  چاشت و ه ب -  سلول مي رسيد 52كوته قفلي ها كه به 
از يك ) البته با احتياط ( زندانيان هر يك  مي توانستند .  هميشه بسته بود -شب 

رامون  اعدام رفقاي ساما دور يروزي از روز ها صحبت پروند   سلول به سلول ديگر ب
  با آواز ي كه به مشكل از دومتري شنيده مي شد چنين -زد ، داكتر احمد علي 

   :گفت 
اتاق و  (   بودم  "3بالك "در  ) 1361 سنبله 17تاريخ  ( در همان تاريخ «

 احد "( باشي احد ) . ارم منزل آنرا نگفت ، اگر هم گفته باشد من آنرا به خاطر ند
 ": از وي پرسيدم .  "... نام مرا هم  در ميان اعدامي هاي آن اتاق خواند  ) "پچق

 با اندكي "داكتر صاحب شمار اعدامي ها در آن اتاق به چند نفر مي رسيد ؟ 
بعد از .  نفر زيادتر بود 50تعداد شانرا به خاطر ندارم ، فكر ميكنم از « : تفكرگفت 

 " 3بالك"مرا با  اعدامي ها يكجا به منزل اول .   نامم  از جايم بلند شدم شنيدن
  "1بالك"بعد از نام خواني  دقايقي نگذشته بود كه ما را  به طرف . انتقال دادند  

بعد از .  عساكر در پيشروي و در دو  طرف ما  در حركت بودند . رهنمايي كردند 
ول در سمت شرقي  در نزديكي كوته قفلي در منزل ا.  رسيديم " 1بالك"آن  به 
 رهنورد و رفقايش در آن بودند ، مرا با چند نفر  در يك  اتاق انداختند  احدهايي كه

مدتي  نگذشته بود  .  ديده مي شد "1بالك "رفت و برگشت و نا آرامي در دهليز . 
بسته  بيرون كردند و به بيرون بالك ، جايي كه موتر سر"كوته قلفي"كه مرا از 

 باال شو ": موتر كه باز شد گفتند ة درواز. ميني بس اعدامي ها  ايستاده بود ، بردند 
دروازه اين ميني بس .   اولين كسي را كه در داخل موتر ديدم  ضابط ضياء بود "! 

 نصف اعضاي شاهپور ، ضابط ضياء ، قاضي ضياء ، تقريباً. سرپوشيده  بسته شد 
شان ة آنها هم.يگرشان در ميني بس دومي بود رهبري در همين بس و نصف د

 انديوال  شما  بيست ": از من پرسيدند  . پريشان و هراسان به نظر مي رسيدند 
 من هم ":   در جواب شان گفتم  "سال حبس شده ايد  شما را چرا با ما آوردند ؟ 

نامحسوس بعداً با لحن مرد حقگو و  با مهرباني آميخته با سرزنش .  » "نمي دانم  
 توخي صاحب همين ضابط  ضيا ء كه شما از شجاعتش در وقت  نام خواني«  افزود 

  ياد كرده بوديد در داخل ميني بس با مشت هايش به )غرض كشيدن براي اعدام ( 
مه چه كرديم !  واي "سقف ميني بس مي زد و غالمغال مي كرد و چيغ مي زد كه  

      .  » "... چرا مرا مي كشند  ؟ 

                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

188 

هيچ )  بگويد ,, بينه به بينه ,, كه نمي خواست تمام قضايا را ( داكتر احمد علي 
ئيد نمي كرد ، در صحبت هاي أفردي را در جنبش ، منحيث يك مبارز مردمي ت

گونه ه  در واليت هرات حرف مي زد و بءقبلي اش  همواره از اختالفش با ضابط ضيا
اال مي خواست  وي و ساير   مردان اي خودشرا در قضايا محق جلوه مي داد ؛  ح

برگرديم به ادامه حرف هايش .  نمايد "تخريب"آهنين ساما را  با شيوه  خاص خود 
:  

طرف هاي . در صدارت كه رسيديم  در يك كوته قفلي تمام ما را انداختند  ... «
  او بيادر  مه فكر مي كنم  كه ترا نام غلط آورده"شاهپور به من  گفت . شام  بود 

خو در بين ماست  قيد تو هم  كه بيست سال ) انجنير محمد علي ( انجنير . اند 
تعيين شده ، هيچ  موردي ندارد كه تو جزو ما اعدامي ها باشي بي خيز در وازه را 

 ":   انجنير نادر علي گفت "...  تك تك كو  به عسكر بگو  كه مرا نام غلط آورده اند 
  » … را نزدت داري,,  محكمهپارچه ابالغ  ,,! داكتر صاحب 

پارچه ابالغ محكمه اختصاصي ,,هر محبوس ناگزير بود پارچه هويتش يعني [ 
دولت دست نشانده را درجيبش داشته باشد تا در هنگام نقل و انتقاالت  و ,, انقالبي 

سوال اينجاست كه داكتر احمد علي . نام خواني آنرا به صاحب منصب نشان بدهد 
را براي سربازان و ,, پارچه ابالغ محكمه ,,  اعتراض نكرد و چرا "3بالك"چرا در 

  ] نشان   نداد "1 بالك"صاحب منصبان آن بالك و 
 داكتر احمد علي در جريان صحبت  مكث مي كرده و خط ديد چشمان كوچك 
؛ اما تيز بين اش را به گوشه اي  ازاتاق و يا  زاويه سقف سلول متمركز كرده  دو 

وي كه يك داكتر ورزيده عقلي و عصبي و . ه صحبت مي نمود باره شروع ب
 چنان كه مي توانست نفرت و انزجار ، و قدرت جاذبه قوي داشت . روانشناختي بود 

شماري از دشمنان احساساتي و عاطفي اشرا  نسبت به خود ، بعد از چند نشست و 
ردي هم به و يا در موا. صحبت ، كاهش دهد  و بي ضرر و بي اثر شان  سازد 

خوشبين خود تبديل شان نمايد ؛ همچنان آناني را كه بااليش برافروخته مي شدند 
 در بخشهاي  [.و خيال حمله به وي را مي داشتند  با سخنانش آرام مي ساخت 

تفهيم با اين شگرد به مخاطب اش ] بعدي بنا بر ضرورت بيشتر صحبت خواهد شد 
 متĤثر مي گردد  ؛ مگر نمي خواهد تĤثرش را  كرد كه از تصور آن لحظات  عميقاًمي

در  واقع امر ، اينطور نبود ، وي  كه .  آرام و مهربانش نشان بدهد ة در خطوط چهر
درنگ اش را در حين تشريح آن ساعات و لحظه هاي مرگِ نامور ترين فرزندان اين 

ن  در تالش بود تا  در جريا-سرزمين پوشش عاطفي و دگرگوني دروني مي داد 
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صحبت ، پرنده اسير و بي قرار حقايق جنايات روس و نوكران آن ، از قفس دهانش 
از همين سبب در لحظاتي كه  مكث مي كرد ، در پي كلمات مناسب و . نپرد 

ساختن جمالت  اغوا گرانه مي افتاد ؛ زيرا كه از قبل نتوانسته بود جريانات آن 
ن اعدامي ساما يكجا بود  بر وفق مرام لحظه ها ، دقايق ، و ساعاتي را كه با رهبرا

خود در صفحه ذهن منقلبش  به تصوير بكشد ، و با تكرار  منظم اين تصاوير در 
 يافته انعكاس  حافظه اش بسپارد كه به حقايق ةذهنش ، آنرا  طوري به روي  صفح

اين مي رساند كه  من اولين يا دومين كسي بودم  ( دايمي  در مغزش تبديل شود 
ي مي خواست از رفتنش  با اعدام شدگان  ساما  صحبتهاي جسته وگريخته كه و

  ) .           نمايد 
بنا (  در بعضي اشخاص آن بخش قشر خاكستري دماغ كه حافظه مي نامندش  

در ثبت واقعيت اصلي پديده هاي بيرون سو ، به تنبلي  و كاهلي  ) بر اراده  شخص 
ير واقعي جريان را كه بر روي صفحه مغزش از كشانده مي شود ، طوري كه تصوير غ

 آن -  در بعضي موارد - طريق تكرار و تلقين نشانده اند ، ثبت مي نمايد ، قسمي كه 
جاي واقعيت اصلي مي گيرد ، و  واقعيت اصلي را به ه شخص ، واقعيت كذايي را ب

  .تحت شعورش مي سپارد 
 "خاد خارجي" اعضاي  اطالعاتي هاي آموزش ديده و حرفه اي خاد ، بخصوص

كه بعد از كسب تجربيات  و ديدن كوره راه هاي استخباراتي و تعقيب و پيگرد و 
گرفتاري  و زنداني كردن ها و شكنجه و زجر دادن  هاي صد ها تن بيگناه ، ارتقاي 

 تصوير قبالً ساخته شده از تحريف ،مقام يافته به بخش خارجي منتقل ميگردند 
صفحه ذهن  حساس خود حك كرده اند ، مطابق خط حركي واقعيت ها را كه در 

استخباراتي خود  با خونسردي و يا  در مواردي توأم با هيجانات كذايي  به مخاطب 
شان مي رسانند و نيازي به مكث كردن و  چشم دوختن  براي سرهمبندي  كلمات 

تا برخي از آنان  باين شيوه ؛ ح. و جمالت  ندارند كه به اين سو و آن سو بنگرند 
رهبران را در يك تشكيل سياسي فريب  مي دهند و به مسايلي در درون سازمان  

 عضو  ساوو كه بعد از رهائي از زندان  ورفتن به خارج "رحيم"پي مي برند ؛ مانند 
  ) در بخشهاي ديگر  به آن خواهم پرداخت ( داخل سازمان خزيد ه از كشور ، ب

  :   داده گفت داكتر احمد علي به صحبت  ادامه
در بخشي كه ما  قرار . دروازه را تك تك زدم . من از جايم بلند شدم ... «    

بار دوم ، و بار سوم كه  دروازه را تك تك زدم ، يك . داشتيم ، كامالً خاموشي بود 
 گفتم  نام من  احمد علي است  و داكتر " چه كار داري ؟ "عسكر آمده پرسيد 
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را ,, پارچه ابالغ محكمه,,. ته بيست سال حبس شده ام محكمه رف. طب مي باشم 
  سرباز " به اينجا آورده اند همرا به عوض  محمد علي نام اشتبا. هم با خود دارم 

برو در جايت  [ " برو ده جايت بشي ديگه تق تق نزن مه احوال مي تُم ": گفت 
] مي دهم ) طهبه شعبه مربو(بنشين ديگر دروازه را تك تك نزن من احوال ترا 

ه شب  شده بود  سرباز غذاي شب را ب. شاهپور و ديگران همه خوشحال شدند 
تا ناوقت هاي شب بيدار بوديم و گپ مي . نان را خورديم . داخل كوته قفلي  آورد 

شاهپور باز هم  .  سرباز نيامد  . صبح كه شد كدام احوال و يا كدام گپ نشد .  زديم
نام "دروازه را تق تق بزنم  تا سرباز بيايد و به او بگويم كه از من خواست كه بروم و  

 سرباز گفته تك تك نزن من موضوع را  ": من گفتم .  مرا اينجا آورده اند "غلط
 شاهپور گفت او بيادر تو چه قسم هستي  ميشه كه سرباز  احوال "احوال ميدهم 

از ديگر آمده باشه و نداده باشد ، ميشه كه نوكري اش تمام شده به عوض  اش سرب
 شاهپور از "بگذار كه من تك تك بزنم  . او از موضوع  هيچ خبر نداشته باشد 

بعد از لحظاتي آوازي . شدت به دروازه زد ه جايش بلند شده با مشت هايش ب
 نام من احمد علي است ":  من با صداي بلند گفتم " چه كار داري "شنيده شده 

را هم ,,   پارچه ابالغ محكمه ,,ت سال تعيين شده نه محمد علي ، مدت قيدم بيس
 مه اطالع داديم برو دگه تق تق نزن ، ":  سر باز گفت "دارم برو  اطالع بتي 

. داخل سلول آورد ه سرباز نان را ب. نزديك  نان چاشت دروازه باز شد  . "! فاميدي 
 من اطالع داده ام  [" مه خبر داديم  گفتند باز ميخايم اش ": و قبل از رفتن گفت 

دوباره بسته دروازه سرباز رفت  و ]  آنها گفتند كه بعداً وي را نزد خود مي خواهيم
...  بعد از نان ، طرف هاي سه يا چهار بجه بود كه  صداي شبيه  شرفه پاي از . شد 

من .   شنيده شد ]  ت-   فراموشم شده  كه حويلي كوته قفلي گفت و يا دهليز آن[
خاستم ، تا اگر كدام  منفذ و يا سوراخ و يادرزي در دروازه بيابم كه از آن از جايم بر

دقت نگاه كردم ، درز بسيار كوچكي را در قسمتي  از ه به دروازه  ب. ديده بتوانم 
از آنجا  ديدم كه  محمود بريالي با سراسيمگي  گذشت  و دوباره . دروازه يافتم 

را به  شان نقطه بار ديگر گذشتن هر دويبعداً پنجشيري آمد  در همان . برگشت 
چند بار اين رفت و آمد  ها . آهستگي ديدم كه در حال گفت وگو از ساحه گذشتند 

هر كدام شان بسيار . در پي آن كشتمند هم ازآن ساحه گذشت . تكرار شد 
يك كسي ديگر را هم ديدم كه زياد رفت و آمد . دستپاچه به نظر مي رسيدند 

 فكر ":  وي  گفت " شما اورا نشناختيد ":  احمد علي پرسيدم ترداك از "داشت 
،  خوش قواره بود  . نه ، نشناختم":  بعد از مكث كوتاهي  اضافه نمود "... ميكنم  



                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

191 

نمي دانم چرا از بردن نام آن جالد  قد   [ "قد كوتاه و روي گوشتي سفيد  داشت 
 كمتر از اين رفت و آمد ها   يك ساعت يا"] كوتاه و خوش قواره خود داري كرد 

 اتاق باز شد ةدر همين اثنا درواز.  بعداً صدا ها رو به خاموشي گذاشت . گذشته بود 
 كي تق "سرباز پرسيد . آمد  با يك سرباز ،يك نفركه دريشي ملكي به تن داشت . 

  وي از من پرسيد در."!  من بودم " : من از جايم بلند شده  گفتم ."تق زده بود  ؟ 
آنان هيچگاهي  چنين حرفي نمي زنند ،  [  "...رابطه كدام سازمان بندي شدي 
"  ؟ به ارتباط كدام باند  زنداني شدي": پرسند  فقط با لحن تحقيرآميز آشكارا مي

 "؟   نام ات چيست "  :پرسيد.  "در رابطه سازمان پيكار  ":برايش گفتم  ] ...  ت- 
 پارچه ":   پرسيد . نام پدرم را گرفتم "د ؟  ول":گفت  . "  احمد علي "  :گفتم

 تحصيلت  تا " :باز سوال كرد.   بلي گفته آنرا برايش دادم  ."ابالغت پيشت اس ؟ 
دستم ه  پارچه ابالغ محكمه را دو باره ب. "داكتر طب ام ": جواب دادم .  "كجاس  ؟

 ": خوشحالي گفتند دروازه كه بسته شد ، تمام  شان با . داده و از اتاق خارج شدند 
خوبي دوباره به ه اينه خوب شد انديوال كه شما  از اعدام  نجات يافتيد  بخير و ب

 شان  خوشحال بودند كه آن ةبراستي هم . " دل ما جمع شد  ،پلچرخي مي رويد
من تقريباً تمام اعضاي رهبري  ساما را از .  غور نمود "نام غلطي"خادي در قضيه 

بار ها  به خاطر وحدت و يكپارچگي  سازمان ها و . ناختم گذشته هاي دور مي ش
شب دوم هم با . محافل در مذاكرات با آنها  ديده و صحبت هايي با همديگر داشتيم 

يك ساعت و يابيشتر . نان چاشت را در همان اتاق خورديم . روز شد . آنها بودم 
 كااليت جمع ": م گفت نگذشته بود كه  همان سرباز دروازه اتاق را باز كرده  براي

سه و يا چهار ساعت بعد ، دروازه  دوباره .   دروازه را دو باره بست ."! كو تيار با ش 
از آن جا با چند . سرباز مرا ازاتاق آنها بيرون كرده در يك اتاق ديگر برد . باز شد 

 در موتر سربسته تمام  ،زنداني يكجا بيرون ما كرد و به حويلي  خاد كه رسيديم
    .»زندانيان را داخل كرده به پلچرخي آمديم 

دو شب ]  ت–طبق گفتة خودش [     اين بود صحبت چند دقيقه اي مردي كه 
سر ه با  رهبران ساما يكجا در كوته قفلي صدارت ب)  ساعت 36حدود ( و يك روز 

  ] . ، نقل به مفهوم نقل عمدتاً به قول مستقيم  و قسماً. [ برد 
به . كتر احمد علي بسا نكاتي وجود دارد كه قابل درنگ مي باشد      در بيان دا

  : ياد آوري دو ، سه نكته در اين جا الزم است صرفاً. تمام آن نمي توان پرداخت 
نماينده ( ، محمود بريالي )  نماينده خلقي ها (       به غير از  پنجشيري 

آن شخص ) يت هزاره نماينده پرچمي ها و خائين به مل( كشتمند ) شخص كارمل 
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شايد اسحق توخي بوده باشد ؛ زيرا [  كوتا ه قد خوش قواره و سفيد روي كي بود ؟
كه وي داراي قد كوتاه ، جلد سفيد و خوش قوارگي اش را تا آن سالها حفظ كرده 

 از داكتر نجيب ديو  ] ت - مزيد برآن نزديكترين شخص به  داكتر نجيب بود .  بود 
 كه - و جفسر يازنه اش ) اسحق توخي ( زدانه و تام االختيارش  ناة خاد و نمايند

 چرا نامي -  داشت 3صالحيت  صد بار بيشتر از قاسم خان  كارتونيك مدير قسم 
 "مشاور نظامي خاد"كه زير عنوان ) وطن شاه(نبرد ؟ چرا از جنرال قد بلند شوروي 

ر جنرال هاي بر كل رياست هاي آن  و زندان پلچرخي حكمروائي داشت و ساي
 اطالعات  شهر دو شنبه بود و ة كه قبالً رئيس كل ادار،شوروي ، مثل حارث شاه 

بعد ها در قالب مشاور  رياست خاد واليت بلخ  نقش بازي مي كرد  ، سخني به 
 و يا  ، آنان در خاد بودة  با هم)واقعاَ(يا بيشتر ميان نياورد ؟  آيا  دو شب و يك روز 

 سفارت شوروي و يا در پايگاه نظامي آنكشور درارگ كارمل و يا در زير زميني هاي 
؟ كدام يك از اعضاي ... در تونل هاي  عميق و طوالني زير كوه خيرخانه مينه ، و يا 

 اشتراك رفقاي سامابيروي سياسي وطن فروشان پرچمي در صحبت هاي بعدي با 
م اختيار شوروي ؟  شخص كارمل ؟ كي؟ ، مشاورنظامي كارمل ؟ سفير تما.  داشت 

من بار ها در  مقاله هايم راجع به زندان در مورد  تحت نظر داشتن بسيار بسيار 
بيرون !  غلط "نام خواني".  به تفصيل نوشته ام ، قبل از اعدام   " اعدامي"دقيق 

يكجا  كردنش با ! كشيدن  احمد علي به عوض  محمد علي اعدامي اخواني 
و نامور ترين مبارزين چپ انقالبي كشور از روي تصادف مهمترين و سر سپرده ترين 

 را مي گذارم "نام خواني غلط"بررسي  بي غرضانه  و همه جانبه اين  به اصطالح ! 
  امپرياليزم جنايتـكاراليزم روس وـاوز امپريـ مبارز و ضد تج،به كاوشگران با وجدان 

  ◙  . به افغانستان  و شـركايشكاـامري
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  ـرات زنــدانخاطـ

  جلد سـوم

  )چهاردهم ( بخش 

 

   نفرت آور ترين كوچ كشي - 1

   : ) پنجره ها ازتنگناي رهرو  داخل  عبور(      

  

  : در پايان بخش سيزدهم  به اين نكته پرداختم 
يا نه ؛ به طور ، خبر شد ) بشر دوست ( قومنداني زندان از  اين حمله باالي  « 

 رخ 1363اين واقعه در اوايل ماه جدي سال . است قطع چيزي به خاطرم نمانده 
خلقي  به دهليز ما آمده چنين  دو و يا سه روز بعد از آن ، يك تن از سربازان . داد 

نين كه چند دقيقه باد از اينجا  به كدام زود باشين  كاالي تانه جمع ُك" :گفت 
   .» جاي ديگر مي بريتانه 

ه قفلي هاي  مان را همين كوت عزيزمر ماه ، ع9چند روزي كم و يا بيش از 
 از ما گرفت و حال  معلوم نيست  كدام  چهار ديواري ديگر " 3 بالك"منزل چهارم 

 بي صبرانه به  ،، در كدام  كنج و كنار زندان  مخوف  به انتظار  مكيدن خون عمر ما
 .اين سو و آن سو مي نگرد 

 جور كردن اسباب و  اثاثيه با تمام نيرويي كه داشتيم  شروع كرديم به جمع و
 خاك ما به  انتقالي كه متجاوز به- در جريان  تياري و آمادگي براي انتقال . خود 

مخوف نظامي بنام  ش  به مقياس كوچك در يك شهرك خاطر اهداف استعماري
 اين پرسش را در ذهن ما  -  از طريق اجيرانش بر پا  نموده بود "زندان پلچرخي"

 در كدام سلول و يا كدام پنجره ما را سر به سر ، روي هم انبار شكل مي داد كه باز
خواهند كرد ؛ باز  از اين نقل و انتقال  چه  مشكالتي براي پايوازان ما به وجود 
خواهند آورد كه  با تمام كوله بار آويزان شده به دست و شانة شان ، به پشت دروازه 

ده ، ساعت هاي طوالني به انتظار آهني  اين بالك و آن بالك سرسام و سرگردان ش
پرزه خط اي از جانب ما خواهند ايستاد ، تا آدرس اصلي ما را در آن زندان وسيع و 

  .پيچ در پيچ بيابند 
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جالدان وحشيي بيرحم و از نظر سوسيال امپرياليزم . عجب روزگار تاري بود 
خداي بي چون  كه زماني  [خلقي هاي آدم كش ، بي اعتبار و بي ننگ؛ اين افتاده 

اع را در راه گناه و بي دف  هزار انسان  بي ده هاو چراي  زندان هاي كشور بودند و
 بعد از شكنجه -  شان در همين زندان و ساير زندان هاي كشورمنافع باداران روسي

 بار ديگر به خاطر سركوب ؛]  سر به نيست كردند -هاي وحشيانه و حيرت بر انگيز 
 سياهچال  دردر جبهات جنگ مقاومت و هم هم  ، شجاع مامردم  به پا خاسته و

 با نظر داشت تجربيات خون باري كه در زمينه سركوب مردم  ؛ استعمارهاي
 شكنجه كنند ، تا  تجاوزگر را  زجر بدهند و ما كسب كرده بودند ؛ بازهمآزاديخواه 

بل نقل و از همين سبب با تكبر احمقانه ط. ي نگهدارند ضاز خدمت گزاري شان را
  .انتقال زندانيان را به صدا درآورده بودند 

 زندانيان  ":  دهليز كم عرض به سرباز موظف گفت ةباشي خلقي از پشت درواز
دروازه  . "هر دو طرف دهليز كوچ و بارشان را بسته اند و آماده رفتن مي باشند 

 ي  و .ز آمدبه داخل دهلي)  با چند سرباز (يك صاحب منصب . بزرگ دهليز باز شد 
صف !   يك يك نفر در صف  قرار بگيريد ": زندانيان را مخاطب قرار داده گفت 

هايتان دو نفره نباشه ، فهميديد ؟ بدون سرو صدا ، بدون آنكه در حال حركت با  
زندانبانان نام قفس هاي داخل [ زندانيان داخل پنجره  ها گپ بزنيد ، حركت كنيد 

اگر ديدم در وقت رفتن با كدام زنداني پنجره ]  شته بودند  گذا" پنجره "اتاق ها را 
  ) .نقل به مفهوم   ( "گپ زديد ، جزائي مي شين
 در وقت رفتن با زنداني داخل " ، "  صف يك نفره "( اكثريت ما از اين گپ 

چنين حرفي را در طول مدت زندان از . تعجب كرديم   ) "...پنجره ها گپ نزنيد 
 در وقت رفتن  با زنداني هاي درون پنجره ": ه بوديم كه بگويد هيچ مزدوري نشنيد

 ؛ مگر ما را  از درون پنجره ها عبور مي دهند ؟ به هر رو ، انتظار ما به "گپ نزنيد 
به خاطرم نيست كه ما چند تن كه  كوته قفلي هاي اخير . پايان رسيد  زودي به 

  .رار گرفته بوديم دهليز جاي ما بود ، در كجاي صف باريك يك نفره ق
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 عمومي كوته قفلي ها ايستاده بودند ، يكي از پي ةزندانياني كه در مقابل درواز

ود هم ـ رويشان بهـوبديگر از آن دروازه خارج شدند و از دهليز كوتاهي كه ر
آنگاه از دروازة  باز شدة اولين قفس كه در برابر شان قرار داشت ، نيز . گذشتند 

درپي آن به طرف چپ دور زدند ، و راهرو  باريك را ،كه به طرف .  عبور نمودند 
راست آن در پشت ميله هاي قفس زندانيان ديده مي شدند و به طرف چپ شان 

بعد از . ر تنگناي رهرو  را روشن ساخته بود ، پيمودند دريچه گك هاي روي ديوا
پنجره " كه مشهور به -  بزرگ شمالي قفس دومي ةطي مسافه اي در برابر درواز

. توقف كردند ]  جايي كه رفقاي ساما  را از آن براي اعدام بيرون بردند [ بود "چپ
آنگاه وي . باز نمايد صاحب منصب  به سرباز نگهبان آن پنجره امر داد  كه دروازه را 

 ؛ بلكه به طرف  راهروي باريك آن پيچيد ، كه به طرف "پنجره چپ "نه به داخل  
 و به - كه داخل مثلث از آن ديده مي شد -چپ اش ديوار با دريچه گك هايش 

 كه از كف اتاق برخاسته و ، هاي ضخيم و محكم آهني قفس خطرف راست اش سي
از اين .   نظر را جلب مي كرد ؛فرو برده بودند چنگ شان را به سقف كانكريتي 

توانستند عبور كنند ؛ مگر دو تن زنداني  كه  رهرو باريك دو نفر پهلو به پهلو مي

  

 با "پنجره زون"الي) 1( از كوته قفلي ها با نمبر20 - 16مسير كوچيدن زندانيان 
  به رنگ سرخ نشاني شده است)  6(
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اسباب و اثاثيه شان را باالي شانه و دست حمل مي كردند ، بطور قطع قادر نبودند 
فكر . نجره چپ شدند زندانيان وارد رهرو باريك پ. شانه به شانه از آن تنگنا بگذرند 

مي كنم  رفيق رحماني ، و هم اتاقي اش با احمد علي در نزديكي من در حال 
ه شديم ،  همين پنجر مجردي كه ما هم داخل روهر باريكبه. حركت بودند 

م كه مشغول كار و بار شان بودند و گاهگاهي ي قفس را ديدشماري از زندانيان داخل
. ر حال عبور از پشت  قفس شان مي نگريستند با كنجكاوي به جانب كوچي هاي د

 از اسيرانمسلماً به زندانيان آن قفس هم  هوشدار داده بودند كه در جريان عبور 
رهرو عقب قفس هاي شان ، با آنان در تماس نشوند و  گپ و گفتي هم نداشته 

  . باشند 
ور و در درون اين پنجره و پنجره هاي بعدي ، به خاطر انتقال ما يك نوع ش

با تأسف ، در حال . زندانيان به طرف ما مي ديدند . هيجان و گفتگو جريان داشت 
آنها نيز  با تمام . عبور مشكل بود كه يك يك زندانيان آن پنجره را از نظر بگذارنيم 

اشتياقي كه  براي شناسايي و صحبت با ما  داشتند ، نمي توانستند جز لحظاتي 
 سه و يا چهار  ،ز تنگناي باريك پشت قفس عبور كردها. چند ، به طرف ما بنگرند 

 كه سرباز "پنجره چپ" عمومي ةمتر به طرف راست آن رهرو دور زديم و  از درواز
 .  آنرا باز كرده بود خارج شديم 

 پنجمي ة پنجره هاي سومي و چهارمي و نيمي از رهرو پنجرراهرو هاي باريك
 كه  به " نفره 450پنجره بزرگ "موظف صاحب منصب به سرباز  . را نيز پيموديم 

 ة خروجي آن به دهليز مدور  دايرة مركزي مثلث امتداد داشت  و دروازةجانب داير
آنگاه تمام زندانيان .  بزرگ را باز كند ةمركزي باز مي شد ،  امر كرد تا قفل درواز

  .  به درون آن پنجره  داخل شدند 20 -16
 - د و فرياد سربازان و صاحب منصب خلقي در اين سفر طوالني و پر مشقت دا

 چون تازيانه "!  زود زود برويد ، با كسي گپ نزنيد!   زود باشين ": كه مي گفتند 
  .  ما  نواخته مي شد ةاي بر تن خسته و ماند

در هر پنج قفس ، خريطه ها ، بكس هاي دستي و بقچه ها از هر گوشه و كنار 
با سر و وضع ژوليده به همزنجيران ما  . د چپركت هاي دو منزله آويزان شده بو

فيلپايه و سطح و  پايه و  و اگر مي توانستيم كه در و دروازه.طرف ما نگاه مي كردند 
سقف كانكريتي زندان را براي لحظه اي از ديدرس خود محو سازيم ، چنين تصور 

ونة ده ها قرار داريم كه ما را از درون مجراي كاريزگصـمي شد كه در آن طرف 
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 تا به سطح سياه  ، مي گذارانندو بويناك هاي بسيار مرطوب )سياهچال ( سياه چاه
  .چاه  مورد نظر  ميخ كوب نمايند  

  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  باش   چهار شب  بود و- سه -2

  ) :" نفره 450 " ( در پنجره بزرگ     

  

ن پنجره حضور شمار زيادي زندانيان در اي  قبل از انتقال ما به پنجره بزرگ ،
هر يك  را به قسمت هاي .  جاي ما را تعيين كرد باشي موظف شده. د داشتن

 بزرگ كه ةيك و يا دو  پايه چپركت در گوشه اي از اين پنجر. رهنمائي نمود 
به .  زنداني را در آن  جاي مي داد ،  ديده مي شد 450اطالعات زندان بعضاً  تا 

 الي 200فكر مي كنم شمار . ر اين پنجره بودند خاطر ندارم كه چه تعداد زنداني د
  .  بود "وحدت اسالمي" زنداني آن مربوط تنظيم  250

در .  در اتاق محصلين آورده بودند 1359يك گروپ از اعضاي وحدت را در سال 
از بردن اسم اصلي [  ميان آنان سه تن  و از جمله يك نفر شان  كه قد بلند داشت

 مي "مدير صاحب"يان وي را زندان،  واز اهالي غزني بود ] مي نمايم وي خود داري
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( كدام مالحظه كاري و احتياط با  اعضاي سازمان ما  بدون "مدير صاحب". گفتند 
 مسايل تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي و تماس مي گرفت و در رابطه با) وو سا

اي فراگرفتن وي تمايل زياد بر. بسا مسايل سياسي سواالتي از آنها مي نمود 
تسه در رابطه با مائو.  نشان مي داد مقوالت اقتصاد سياسي و ماركسيزم انقالبي 

برخي رفقا راجع . دون و آثار و كار كرد انقالبي اش پرسش هايي را مطرح مي نمود 
. به وي ابراز نظر مي كردند و مي گفتند كه شخص موصوف استعداد خوبي دارد 

وستانم  در ميان يلي را كه فرا مي گيرم آن را با د مسا":  مي گفت "مدير صاحب"
مدير ".  ها ، مردان بامعاشرت و خوش برخورد و با تمكين بودند اين. "مي گذارم 

.  سال در همين پنجره ديدم 4 سه تن همدوسيه هايش را بعد از -  و دو "صاحب
  اعضاي آن ت زياد با ما برخورد كردند ، كه اين امر سبب تعجب سايريآنان با صميم

 به ايران و "حزب وحدت"اين قلم در مورد وابستگي بخشي از [  تنظيم گرديد 
بخشي ديگر به طيف كشتمند پليد و جنايات  حيرت برانگيزي كه اين جنايت 

طي مقاله هاي جداگانه ر پليدي ، بعد ها انجام دادند ؛ كاران پرعقده و پليد تر از ه
 مي خواهند طرز ديدم را در باره  ي كه "اننقد نويس"نوشته  و آن به اصطالح 

  ] . مي توانند به آن  مقاالت مراجعه نمايند  حزب وحدت بدانند
در  گوشه اي از اين پنجره بزرگ ، شماري از مليشه ها و لومپن هاي خادي 

 ساخته بودند كه وجه تمايزي با ديگران داشته باشند يبراي خودشان  يك ديره گك
موضوعي را در .  بود "ضابط رزاق"يك تن از لومپنان خاد بنام سرباندك  اينان . 

ونه اي پيچانده  بود كه ـرم به گـرابطه با اين افراد ، غباري خاكستر اندود درخاط
در زمينه ، به خاطر دست . نمي گذاشت  متن آن را در روشني به تصوير بكشم 

ز رفيق رحماني  كمك يافتن به محتواي آن موضوع  گم گشته  در رسوبات ذهنم ، ا
 پنهان ماندهاگر آن رخداد ( ش  نموده از متن ياداشت هاي زندان تا لطف،خواستم 

ل برايم يكاپي آن را از طريق ايم)  را به روي كاغذ كشيده باشد در حافظه ام
  .با تشكر از اين رفيق با درد و متعهد كه آنرا فرستاد . بفرستد 

  
  :گ ، به روايت رفيق  ناتور رحماني اينك قصة آن رخداد در پنجره بزر

  

) خلق وپرچم ( ماهيت وطن فروشانه و ضد مردمي باند هاي تروريستي «  
ازهمان صبحدم كودتاي خونين ، آدمخوار و ويرانگر هفت ثور آشكار بود ، اين 
تزاريان بدنام ، بد انديش و بدكنش به نام هاي مختلف تا توانستند كشتند ، بستند ، 
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اگر عاشقان سربه كف آزادي ، در دل شب هاي ... مردم را آواره ساختند سوختند و 
سياه با ديدگان پرفروغ دشمن سوز شان گذشته ازخط تيرباران درآسمان غمبار 
وطن ستاره شدند ، ويا چراغ روشن هزاران الله روي گورهاي دسته جمعي شان 

ل دام و دانه را به گرديدند ، جمع ديگري عقابان زخمي كه فرخناي پروازشان حي
 در تنگناي قفس بال هاي خونين شانرا تيمار ميكردند ، وبراي  ،سخريه گرفته بودند

روز آزادي وطن شعري را از سروده اي واپسين رادمرد ديار شقايق هاي سوخته 
  :براي هم مي خواندند 

                عقــاب زخـمي ام ميتوانيم كشتن      مگر محال بود لحظه اي كني رامم    

 -گر يمگر وجدان فروخته هاي مزدور با دهها ترفند و نيرنگ ، خدعه و تزوير د
 به جنگ با بلند - سرد و تاريك زندان مخوف پلچرخي در تنگناي سلول هاي

پروازان مغرور مشغول بودند ، تا به خاطر خشنودي بادارهاي شان آنها را خسته 
ز پيگيري عقيده ، نا اميد از رسيدن به اهداف عالي ازپيكار ، نادم ازمبارزه ، افسرده ا

آنها ميدانستند كه انقالبيون ... . و انساني شان  ، زخمي تر و روان فرساتر بسازند 
ردگرايي ميتوانند انديشه اي انقالب را تبليغ و ترويج بويژه چپي هاي انقالبي ، با ِخ

شغالگران و وطنفروشان بسيج نمايند و هزارها انقالبي دگر را درسنگر مبارزه با ا
اين گپ را بارها مستنطقين و جالدان خاد در هنگام بازجويي و شكنجه ( سازند ، 

به اين اساس آن تبهكاران جنگ رواني ) زندانيان  طيف چپ اعتراف نموده بودند 
 ... .فرسايشي را با چپ  هاي انقالبي در داخل زندان براه انداخته بودند 

ي ها ونقل وانتقال هاي اهانتبار و خشم آفرين ، ازين بالك به جايه ب دركنار جا
آن بالك ، ازين دهليز به آن دهليز و ازين پنجره به آن پنجره ، درنيمه شب ها ، با 

، تالشي هاي » ! جمع كو كااليته « تأكيد جمله اي تخريش كننده و نفرت بر انگيز 
ي ئداخل زندان شده بود ، جزابي معنا ، چپاول كتاب هايي كه به اجازه خودشان 

 مملو از خزندگان زهر دار يا تشناب هاي متعفن به هواكش هاي( نمودن و انداختن 
به اثر نمامي و نمك حاللي جواسيس ، ممانعت زندانيان از مالقات با ... ) و آلوده به 

ه پايوازهايشان وغيره وغيره ، قشر قابل مالحظه از لومپن ها و اوباش هاي وابسته ب
را بنام زنداني سياسي درهر وينگ يا پنجره جاي ) خاد ( دستگاه خون خوار و بدنام 

داده بودند ، تا با افكار پوچ ، بي خردي وشرارت ذاتي شان ديواربلند مقاومت چپي 
هاي انقالبي را فرو بريزند ، آن فرومايگان بي خرد هرآنچه دستور مي گرفتند با صد 

 فحاشي و توهين به خجسته ترين ها ، جنگ و دعوا ، شوق و ذوق انجام ميدادند ،
كارد كشي ، اخالل و برهم زدن آرامش نسبي و گذرا ، آلوده ساختن بيشتر هواي 
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مهارت درساختن كارد جهت ... گر يقفس با دود  سگرت و چرس و دهها نارواي د
ا فيته آنه. وارد نمودن ضرب و جرح ؛ يكي از شگرد هاي جالب اين قماش افراد  بود 

هاي فلزي چوكات كلكين ها را با دسته قاشق بازنموده توسط سنگ پهن مي كردند 
و باسائيدن آن فلز شكل داده شده به سمنت ناهموار حوضچه اطراف تشناب ها ، 

رو بعد با بريدن نولة آفتابه پالستكي وف. لبة باريك شدة آنرا  تيز و برنده ميكردند 
 تا انتهاي نولة پالستيكي آفتابه ، آن فلز را به صورت لزبردن قسمتي تيز ناشدة آن ف

آنگاه  اين سالح سرد خود ساخته را در نيفه اي . كارد دسته دار شكل مي دادند 
تنبان خود  پنهان مي كردند ، مقامات زندان و زندانبان هاي خاديست همه ازين 

 همانا جنگ موضوع آگاهي داشتند ، مگربراي نيل به اهداف خاينانه خويش كه
 .فرسايندة  رواني با چپي هاي انقالبي  بود ، هيچ واكنشي نشان نميدادند 

ميخواهم پرده اي  از برنامه هاي مشمئز كننده و رذيالنه آن اوباشان خادي را به 
 بود ، درضلع جنوبي آن 20- 16 در پنجره بزرگ  كه جايگاه زندانيان .تصوير بكشم 

 آنها بخش خود را با يك پرده گلدار و . بودند يك گروپ ده نفري جايگزين شده
 با اين خط اندازي گويا براي .هميشه چرك از مجموع وينگ جدا ساخته بودند 

 سرباندك يا كالنكارك اين .خودشان يك اتاق اختصاصي تدارك نموده بودند 
.   صدا مي زدند "ضابط رزاق"گروپك لومپنان خاد ، شخصي بود كه زندانيان وي را 

 مشت "ن بي شخصيت دهن گنده به معرفي بيشتر نيرزد ؛ چونكه گفته اند  اي
 .  است "نمونه خروار 

 من وظيفه داشتم تا ظرف  ،به اساس همكاري رفيقانه و همكاسه بودن با ياران
هاي ناشسته چاشت و شب را بشويم ، چاشتگاهي ظروف ناشسته و آفتابه پالستكي 

ن شدم ، تا آنها را آبكش نموده به خيال خود پاك پرازآب را گرفته طرف تشناب روا
 يكي از همان -  درهمان نزديكي ها -و تميز بسازم ، نا رسيده به جاي مورد نظر

 با دوست همبازش مصروف " رحمت چيكل "اوباش هاي بي معرفت ، مشهور به 
 كه زندانيان -  "رحمت چيكل"چفنگ گويي بود ، وقتي از مقابل شان ميگذشتم 

 مي گفتند ،  تصور  مي كرد مي تواند دست "رحمت چتل" از روي تحقير وي را
آلوده به خون و خيانت و جرم و جنايتش را بر سرم بكشد ،  به مجردي كه دستش 
را بلند كرد من با شتاب سرم را  عقب كشيده مانع تماس دست ناپاك وي با 

خت  ؛ زيرا كه هردو ناراحت و برآشفته  سارا اين بي حرمتي سخت م. موهايم شدم 
 ": تنها با گفتن اين كلمات كه . دستم بند بود و تالفي اهانت وي را كرده نتوانستم 

 آنگاه تفاوت هاي " ... و من همطرازتو نيستم ، با تو هيچگونه وجه مشترك ندارم
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من پي كارم . انديشه ، تربيه وادب را برايش برشمردم تا متوجه خبط خويش گردد 
 به جاي خود برگشتم ، خطوط ناشي از خشم استخوان سوز در سيمايم وقتي. رفتم 

چنان بازتاب يافته بود  كه رفيق توخي به درستي آنرا خوانده وضعم رادرك كرده 
رفيق از شنيدن اين . هرآنچه كه رخ داده بود بيان كردم . جوياي موضوع شد 

مه چيز برسد و رخداد  به خشم آمده  ميخواست همان لحظه به حساب آن بي ه
ادبش كند ، مگر من مانع شدم ؛ زيرا كه غرور انقالبي ام از من مي طلبيد كه خود 

 .شخصاً  به حساب اين لومپن خادي برسم 

(    زماني را انتخاب كردم كه آن نابكار كودن،شامگاه وقت ظرف شستن 
وي   زماني كه چشم .در آن جا بيايد و مشغول پر حرفي شود  )  "رحمت چيكل"

به من افتاد ، مي خواست همان برنامه را  تكرار كند ، اينبار واكنش سريع من نفرت 
عميقي بود كه در مشت هايم جمع شده و نهادم را از شدت خشم شعله ور گردانيده 
بود ، هيكل مردار آن چرسي تاب مشت هاي محكم و سنگينم را نياورده به 

ا و سر و صداي آنها ، عده اي خود را با ازافتادن ظرف ه. يكبارگي بر زمين غلتيد 
شتاب به محل واقعه رسانيده ، مانع خراب شدن بيشتر اوضاع شدند ، رفيق توخي 

كه  مرا زير نظر داشت متوجه شد كه چيكل در اثناي بلند شدن از زمين دشنام  
ا   بودن شعله يي ها به اسالم را به ميان كشيد ، تا ديگران  ر"بي اعتقاد"داد و گپ 

رفيق توخي بيش . گر بخشد ي عليه ما بشوراند و به منازعه بعد د-  به زعم خودش  -
از اين وضع را تحمل نتوانسته  سخت عصباني شد و  گلوي آن مزدور را گرفته 
فشرد ، مگر جمعي از زندانيان كه به محل واقعه  رسيده بودند و نسبت  به طيف 

يق توخي با باشتاب زياد مانع برخورد رفچپ انقالبي  حسن نيت  نشان ميدادند ، 
 رفيق  توخي رهانيدند آن خود فروش خادي شده آن مزدور را مالمت كنان از چنگ

 . و  از محركه دورساختند 

آن شب من و رفيق توخي بيداري توأم با هوشياري داشتيم ، كه مبادا مورد 
يت مقامات زندان از حمله ناگهاني آن اوباشان قرار گيريم ، زيرا هر كاري با حما

آن شب گذشت فرداي آن پيش از وقت قروانه چاشت ديديم . دست شان برمي آمد 
 طرف ما ميايد ، رفيق توخي با چابكي كه بعيد "ضابط رزاق"كه كالنكارك شان 

مي پنداشتم براي مقابله و هجوم باالي وي آماده شد ، مگر وقتي ديد آن كالنكارك 
 سرتسليم فرود آورده و به عذرخواهي پرداخت ، رفيق هم با چهره باز و لبان متبسم

با آرامي ؛ ولي با حفظ هوشياري به جايش نشست ، ضابط با معذرت خواهي مجدد 
يده مرا با ـش كشـتي را پيـح وآشـ گپ صل"ت چتلـ رحم"از جانب دوستش 
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تُور  او بيادر اي ِچ": لبخند ظاهراً دوستانه و سوال بر انگيز مخاطب ساخته گفت 
رامته زدي كه يكي و يكبار ده زمين ليش شد ، واهللا اگه تا حالي كسي اوره ايتور 

من با صدايي كه بقاياي ناراحتي و خشمي ناشي از آن واقعه را بازتاب   . "زده باشه 
گستاخي وي آتش نفرتي را در من  شعله ور ": مي داد ، در جوابش چنين گفتم 

  . "م دادم نمود كه ناچار اين كار را انجا

آن روزگار بدتر از هر بدي در جامعه انساني ، و فرساينده تر از هر فرسايندگي 
در كارگاه استثمار و ظلم استعماري ، و وحشتبار تر و ترسناكتر از هر اضطراب و 

وطن »  !! ثور ؟7انقالب ظفرنمون « . هول و هراس چنگيزي و هيتلري گذشت 
 گور آرزوهاي سيه ، كرم زده و بويناك ايادي اش فروشان پيش پاي بين و بي آزرم ،

و  هنگامه سازان خوف و وحشت به زباله دان تاريخ پرتاب شدند ، هفت . گرديد 
سال وهشت ماه وچند روز بعد از زندان استعمار روس رها شدم  ، درحاليكه ميديدم 

و مجال آن جنايتكاران همه كشور را به يك زندان بزرگ تبديل كرده اند ، زمينه 
 .براي بيرون رفت از زنداني به بزرگي كشور، درآن زمان براي من مساعد نبود 

 كشتن ، بستن ، چپاول ، تاراج و تجاوز و بيداد ، ملك  ،در دور ديگر  سياست
ويران و كوي برزن آلوده با خون هزاران هزار هموطن بيگناه  ما گرديد ، وقتي به 

ته ترك يار و ديار كردم ، آن اوباشان جبار و اجبار زن و فرزند خردسالم را گرف
 . رهزن همه كاره ملك شده بودند 

) پاكستان ( با فاميل خويشاوندي همراه ، سفري را جانب دوزخ سبز كه آنرا 
وقتي موتر حامل ما از ساحه  زندان پلچرخي عبور نمود و  . ناميده اند ، آغاز كرديم 

ساية دلهره و اضطراب بر فضاي داخل . نمود  گرديد ، توقف " تنگي ماهيپر"وارد 
موتر ،  كه راكبينِ در حال فرار از كشور در آن لحظه هاي پر از تشويش را مي 

قصه ها ، چشمديد ها ، وتصاوير هول انگيز راه گيران . شمردند ؛ حكمفرما شد 
ا مسلح ، بيرون كشيدن مسافران داغديده و خانه و كاشانه سوخته ، از جمله خانم ه

و كودكان ،  به بهانه هاي مختلف از داخل موتر ، لت و كوب و كشتن افراد باسواد و 
 بنام  كافر و بي دين ، تجاوز به عفت  مادران خواهران و ،روشنفكران شناخته شده 

دختران و پسران و  غارت پول و دار و ندار شان از جانب راه گيران جاسوس مشرب 
به ناچار . هنگ ؛ در ذهن همه  به حركت در آمد و جنايت پيشه ،  ضد تمدن و فر

از عقب الري سرم را  با احتياط بيرون كشيدم تا بدانم گپ چيست و چرا موتر 
ايستاده شده  ؟ آنجا محل تالشي يا باج گيري دهاره هاي جهادي بود ، متوجه 

درحاليكه راكت ) همان اوباشي كه من در زندان زدمش  ( "رحمت چيكل"شدم كه 
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ازي به شانه و يكي دو قطار مرمي را حمايل سينة پركينه اش ساخته ، در حال اند
حركت به طرف موتر حامل ما فراريان ميباشد ، من با يك جهش جالب خودم را به 

 گونه اي از قسمت عقب موتر جدا "چادرشب"بخش  جلو موتر كه آنرا با پارچه تكة 
هاي جوان دوستي كه با من يكجا ساخته بوديم تا زن و دختر من با خانم و دختر

 روندة پاكستان بود ، آنجا آزاد نشسته به  راحتي سفر نمايند و مهمتر از همه قانون
 هم رعايت شده باشد ؛ رساندم اسالمي ضد زن ، يعني جدايي زنان از مردان نامحرم

 آنها  علت به يكبارگي آمدنم را  با نگاه هاي هراس آلود از من سوال ميكردند ،. 
 "رحمت چتل". با دو سه كلمه آنان را متوجه خطر نمودم . مگر فرصت بيان نبود 

مي شنيدم كه آن رهزن آدمكش با تكبرخادي . در اين فاصله نزديك موتر شده بود 
 ده پشت او پرده " ، "... چرا ميرين " ، "...  كجا ميرين ": جهادي سوال ميكرد 

با  لحن يك مسلمان خسته و مانده ، با دوست زيرك و هوشيارم ... .  و"كيس ؟؟ 
  پرسندة از خود "پست مهم"بي تفاوتي آميخته با نوعي اهميت قايل شدن به 
سرانجام آن مزدور سيه كردار و . راضي ، موفق شد تمام سوال هايش را جواب بدهد 

 با سالم و -  با  لبخند معني داري رضايت اشرا نشان داده -سيه انديش و پر عقده 
ات راه را بر موتر ما گشوده  اجازه داد ، تا الري حامل ما به سوي هدف خود صلو

و رهزن و قاتل حرفه  اي دور شديم ،  وقتي از ساحه نفوذ آن رهگير. حركت كند 
تمام جريان را براي همسفران تعريف نمودم ، فرارمن به بخشي كه خانم ها در آنجا 

نه آن دزد سرگردنه بود ، زيرا به يقين مرا  نشسته بودند ، به خاطر نيت شوم و نامردا
مي شناخت و با راكت انداز باالي شانه اش هدف گرفته انتقام آن مشت هاي محكم 

وچنين بود وضع آن روز و روزگار . و بر زمين افتيدن درون زندان را از من ميگرفت 
  »... . كه صد ها جلد كتاب در بيانش  رسا نتوان بود

مي ، حال كه  ياداشت رحماني صاحب را مطالعه نموديم ، بلي خوانندگان گرا
   : نمايماجازه مي خواهم خاطراتم را دنبال 

دندان هايم كه در جريان تحقيق  صدمه ديده بود ، بعد از مدتي مواد  پركردگي  
عصر . يكي از آنها  افتاده بود ، ازچند روز پيش دردش بيشتر شده اذيتم مي كرد 

 دانه زندانيان  دور وپيشم گفتند يك. د  بيشتر مي كردم همان روز احساس در
ناگزير به سرباز  نگهبان .  تسكين خواهد يافت اسپرين روي آن بگذارم دردش

اين جنايتكار بي عاطفه با بي اعتنائي خاصي گفت كه داكتر . دروازه مراجعه كردم 
برخاستم  و بر آن شب تا صبح چند بار از شدت درد از خواب  . در شفاخانه نيست 
وي با . موضوع را با باشي خلقي اين پنجره در ميان گذاشتم . روي جايم نشستم 
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 شفاخانه "دلسوزي و مهرباني ظاهري وعده داد كه هر چه زودتر اجازه بردنم را به 
قومندان عمومي ) علي شاه وجدان(در حيطه قدرت نمايي .  زندان خواهد گرفت "

  اين جاسوس شناخته شده روسيه - داخله گالب زوي زندان هاي مربوط به وزارت 
بودند ، از  ) "دموكراتيك خلق"باند(     تمام باشي ها  مربوط فركسيون باند خلق -

با تمام اين همه  . "ت پاي راه مي رفتندسباالي دوش"همين سبب به اصطالح 
شده با  نسبت به برخورد جواسيس باشي - تبختر احمقانه برخورد شان با زندانيان 

   . در آن بخش هاي از زندان پلچرخي مربوط به خاد ،  اندكي بهتر بود -زندانيان 
غارتگرسوسيال امپرياليزم شوروي   در شرايط اشغال كشور توسط ارتش

جايي ه چگونگي سياست اداره يك زندان سياسي به طور اعم ؛ من جمله جا ب
 داشت تضاد هاي چنين محبوسان از لحاظ تركيب سياسي و تشكيالتي با درنظر

، ) "1بالك"مثل  سلول هاي سمت شرقي ( تشكيالت  در يك سلول خيلي كوچك 
به طور )  زنداني را درآن مي انداختند 450كه تا ( تا به وسعت همين پنجره بزرگ 

 دستور تطبيق آن از جانب اخص ، در شرايط آن زمان و در حين  اصدار حكم و
ه خادي هاي روس پرست در پروسه عمل نيز در زندان ها ، ب KGB نظاميان

از اين آموزش در ) از لحاظ سياسي( كه خلقي هاي كودن . آموزش داده مي شد 
جايي و تركيب ه روند عمل  چندان بهره اي نداشتند ؛ به همين سبب  در جا ب

  .اسيران در يك اتاق گاهي يك طور و زماني طور ديگر عمل مي كردند 
 به اين امر آگاهي دارند كه خلقي ها از جانب جنرال  اهل مطالعه و سياست

  و - و در مركز آن استخبارات  آن قوا - هاي قواي نمبر چهلم شوروي در افغانستان 
.  حمايت مي شدند  GRUدرمسكو از جانب استخبارات وزارت دفاع آن كشور 

علي شاه  (مشاور روسي قومندان عمومي"برخي از زندانيان آگاه ابراز مي داشتند كه 
 . "مربوط قواي نمبر چهلم ارتش سوسيال امپرياليستي شوروي مي باشد ) وجدان

به همين سبب اينها آن آموزش علمي و تجربي  زندان داري ، يعني كار آيي و 
رقابت .  از آن برخوردار بود ؛ نداشتند  KGBرسيدگي به امور  زندان سياسي را كه 

در اتحاد شوروي KGB دفاع  و سازمان چشمي ميان استخبارات وزارت  و هم
 در سطح هاي  بازتاب- در زمان رهبري گرباچوف و يلتسين -سوسيال امپرياليستي 

  .رسانه هاي جهاني داشته است 
سر انجام شعبه اطالعات خلقي ها در زندان  به اين نتيجه رسيد كه شماري از 

 2بالك"خش جنوب شرقي  كه ب، "پنجره زون جنوبي"زندانيان را از اين پنجره به 
  .  د ن انتقال بده، از درچه گك هاي منزل چهارم آن  ديده مي شد "
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 چهار روز بيشتر از آمدن ما دراين پنجره سپري نشده بود - به گمان اغلب سه 
، كه يك صاحب منصب پائين رتبه خلقي با يك مزدور ديگر به داخل پنجره بزرگ 

 كساني را ": صاحب منصب گفت . درآوردند آمدند و باز هم طبل كوچ را به صدا 
 شان در لست است  نام شانرا مي خوانم كاالي خوده جمع كنن كه از نام هايكه 

بعداً نام تعدادي از زندانياني را كه در كوته قفلي هاي  . "! اين پنجره تبديل شدن  
ار  افغان در ميان آناني كه اسم شان گرفته شد ، شم.   با هم بودند ؛ گرفت 20 -16

نام  رحماني  ، نام  من و  نام احمد علي نيز در همين . ملتي ها نيز شامل بودند 
انتقالي ها با شتاب اسباب و اثاثيه شان را جمع كردند و آماده . لست خوانده شد 

معلوم . خلقي مزدور امر كرد  كه  يك يك نفر  از پنجره  خارج شويم .  رفتن شدند 
من در حالي كه دندانم به شدت درد مي كرد با اسباب و .  برند نبود مارا به كجا مي

 از آن پنجره خارج شده  بعد از دو سه متر - يكجا با ساير زندانيان -اثاثيه ام 
از دروازه بزرگ اولي . مقابل را باز گذاشته اند ) اتاق ( متوجه شدم كه دروازه پنجرة 

 تن زنداني را در آن 200) ايدش  ( زياديپنجره كه عبور كردم ، ديدم تعدادي
  راه خود را ادامه داديم و از پنجمما از رهرو باريك پشت قفس . پنجره جا داده اند 

دروازه خروجي آن وارد دهليزي شديم كه دروازه بزرگ دخولي پنجره ششم در 
 "( پنجره ششم  بعداً از دروازه عمومي آن گذشته وارد . مقابل آن قرار داشت 

   . ] . [*درجريان كوچ كشي درد دندانم  شديدتر شد . شديم) "پنجره زون 
  ] يعني قفس ها را با اعداد بر روي نقشه نشان داده است  هااين قلم پنجره[ 
  
  
  
  
  

  
 زندانيان در جاي خالي پركردگي دندان هايشان فلز بسيار ماليم  - [*]

شت ، آن را از كاغذ چسپيده با قشر بسيار نازك  كاغذ را  كه به دور سگرت قرار دا
نازك جدا نموده  بعداً آن را چند ال كرده  با نوك ميخ به خاليگاه دندان هايشان با 
فشار زياد داخل مي كردند تا از رفتن مواد غذائي جويده شده به داخل آن 

  ].اين كاري بود بسيار درد ناك . جلوگيري كرده باشند 
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  :"پنجره زون "  نگاهي گذرا به  - 3

 
شديم ، به طرف  چپ دور زده  )  "پنجرة زون" (مجردي كه وارد قفس به 
 متر را پيموديم ، آنگاه به طرف راست پيچيديم و تنگناي راهرو را طي 5 يا 4فاصله 

بازهم چند متر پيشتر رفته از .  دومي وارد قفس شديم ةكرديم و از طريق درواز
حركت  متوجه شدم كه به در جريان .  سومي وارد صحن اصلي قفس شديم ةدرواز

فوراً به آن سمت .  چند جاي خالي هست -  متصل به ميله ها -طرف  شرق قفس 
  در پي.  رفته كوچ و بارم را در همان جا گذاشتم ، نخست  توشك ام را پهن كردم 

آن كمپل دست داشته را كه به شكل بالشت بزرگ پوش كرده بودم ، آنرا متصل 
. ورتر از ديوار بود ، ماندم ، تا روزانه به آن تكيه نمايم به ميله هاي قفس كه كمي د

دريچه گك هاي  باالي ديوار نور آفتاب را به داخل راهرو باريك و اندكي هم به 
داخل پنجره هدايت مي كرد  ؛ زنداني در حال عبور از رهرو ، اگر از ميله هاي 

د ، مي توانست داخل  دريچه گك ها محكم مي گرفت و كمي خود را بلند مي كر
  .بيشترين قسمت صحن مثلث را ببيند 

رحماني . د  از راهرو پشت قفس ، زندانيان به خاطر قدم زدن استفاده مي كردن
م  جاي گرفته مصروف مرتب كردن  اسباب و اثاثيه اش صاحب به طرف چپ توشك

 احمد علي  مصروف  پهن كردن توشك خود   داكتردر پهلوي رحماني صاحب. بود 
 " تا خود را در پائين توشك ها گذاشتيمبكس حلبي و آفتابه هاي پالستيكي . د بو

 ما  از راهرو باريك صحن اتاق جدا شود و در هنگام رفت و آمد ، "بستر خواب 
افغان ملتي ها هم در رديف . پاهاي زندانيان با توشك هاي ما تماس نداشته باشد 

اي جنرال رستم خان افغان ملتي جاي رفق. ما جاي گرفته  سرگرم كار شان بودند 
   .مرتب كرده بودندوي را در كنج قفس 

محل (انجنير حسين و برادرش نجيب و  امين جان  در قسمت فرعي قفس  
قومنداني زندان يگانه  اتاق درون قفس را . جا گرفته بودند ) جان شويي غير فعال 

دو تن از هم حزبي هاي براي آرامي و راحتي رهبر تسليم شدة  افغان ملت ويكي 
  .نزديك به وي  داده بود 

رب ، كه رو بر  از مجراي تنگ دريچه گك هاي پشت ميله هاي  قفس رو  به غ
 از چوكات بدون آئينة آن  ديده مي شد "2بالك"جنوب شرقي ة روي ما بود و گوش
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د  گرفته بودن ؛ باد سرد به درون اتاق مي وزيد و آناني را  كه در نزديكي آن  جا
  .بسيار اذيت مي كرد 

قروانه  را .   به خاطرم نيست كه آن روز  نكبتبار را چگونه به شب تار رسانديم 
من رحماني و احمد علي  دور يك دستر خوان . دسترخوان هموار شد . آوردند 

شب را به هر شكلي بود  به صبح رسانديم . گويا نان شب را صرف كرديم . نشستيم 
: من به رحماني گفتم .  هر سه ما با هم يكجا صرف كرديم   ،مچاي صبحانه را ه. 
  هم كاسه بودن با  احمد علي برايم تحمل ناپذير شده ، اگر خودت  مي خواهي با "

 صبر كن ": رفيق با لطف خوش در جوابم چنين گفت .  "... وي بماني  اختيارت 
 خوردن تنها را در اين نان. هنوز بسيار وقت است ، بعداً مي تواني تصميم بگيري 

سلول كه نه كدام رفيق ما و نه كدام چپي  نزديك به ما  هست ؛ مصلحت نمي بينم 
  .عجالتاً  نظر وي را پذيرفتم . 

كار آوردن قره وانه و نان خشك را در روز نوبت ، عوض من رحماني صاحب 
بعضاً من . م كار آوردن آب از نل مثلت را هر سه  ما انجام مي دادي. انجام مي داد 

. آوردن آب از مثلت كار خيلي شاقه بود . اين كار را به تنهائي انجام مي دادم 
جريان  پر كردن آب و درگيري با سرباز مزدور را در بخش مربوط به كوته قفلي 

قومنداني عمومي زندان براي .  مفصل توضيح داده ام " 3بالك"هاي  منزل چهارم 
به خاطر انتقال تعداد زياد . ه اي نشان نداده بود رفع اين مشكل كوچكترين عالق

خشونت .  اين مشكل بيشتر شده بود "2بالك" و "1بالك"زندانيان حبس شده از 
در روز هاي . سربازان سرفروخته خلقي نيز نسبت به زندانيان بيشتر شده مي رفت 

تفريح  مرد مزدور در پايان  سرباز ) "زون جنوبي"( اول انتقال ما به همين  پنجره 
 مثلث بگيرد ةميانه سالي را كه موفق نشده بود  قدري آب از يگانه نل منحوس گوش

هرچه زودتر امرش ، با گل فلزي كمربندش به انگشتان وي  چند بار زد ، تا مطابق 
گوشت انگشتان آن بيچاره پاره شد و خون از آن جاري  گرديد . مثلث را ترك كند 

 الدين  سشم.  بستند "لته دود"تان زخمي  وي را با نفر هم سلولي انگش  چند. 
باشي  پنجره كه  شخص قوي بنيه بود و روي سفيد و چاق داشت ، بهانه مي آورد 

زنداني با انگشتان آماس كرده اش يكي دو روزي هم به سرباز  ... . كه داكتر نيامده 
   . ...نگهبان به خاطر رفتن به شفاخانه مراجعه كرد ؛ مگر سودي نبخشيد

لين زندان اين پنجره را به ؤوبرق اين پنجره هم خيلي ضعيف بود ، تو گويي مس
گوشه اي ازمحل كاالي در. ني عمومي از ياد برده بودند خاطر دوري آن از قومندا

يك رديف آفتابه ها  در جوار . شويي يك آب گرمي در ميان آفتابه پالستيكي بود 
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يك پايه منقل .  جوش  تهيه مي كرديم ما از طرف شب  آب. آن ديده مي شد 
 هم در اتاق  وجود داشت كه زندانيان توسط آن  غذاي داخل قره "زيمنس"برقي 

  . وانه را جوش مي دادند و يا مواد غذايي خريده شده را توسط آن طبخ مي كردند 
منزل اول  زون جنوب د ضرورت شانرا  از كانتين كه در دهليز مواد مورزندانيان 

 ،ظف در كانتين ومناسبات سر بازان م.   موقعيت داشت ، مي خريدند شرقي
  ": اگر از فروشنده مي پرسيدي . نبود  مناسبات محترمانه  فروشنده  با خريداران 

 همين  است اگر ":  با خشونت جواب مي داد "اين نوع كريم دندان را نياوردي ؟ 
هاره گبرو از صف برآي ، وقت ديمي گيري زود باش  پيسه ته بته ، اگر نمي گيري 

به قيمت دو و يا سه چند   وي عالوه بر اينكه اشياي داخل كانتين را . "! را نگي  
 هم "دندي" به محبوسان  مي فروخت ،  از قيمت آن جنس در بازار كابل ،بلندتر

ا  گرام ي100مي زد ؛ به گونة مثال ، از هر كيلوگرام برنج و يا بوره و يا اشياي ديگر 
شايد  اضافه از سه . پول  يكصد گرام آنرا به جيب مي زد . بيشتر آنرا كم مي داد 

 كه   ،هزار زنداني درهفته يك بار از وي مواد مورد ضرورت شانرا مي خريدند
اين .  كيلو گرام بوره 300 زده  مي رسيد به "دندي"درچنين صورت مجموع مبلغ 

 و قسمت  مي گرفت گرام  بوره را خودش گيلو 300جنايتكار مزدور قسمتي از پول 
سرجمع پولي كه اين مزدوران از طريق .  ديگر را براي  آمر بااليي اش مي سپرد 

مواد مورد ضرورت زندانيان به جيب مي زدند  ، در  )  " دندي زدن"(كم فروختن 
  .ظرف يكماه به  ده ها هزار افغاني مي رسيد 

  

      وزارت دفاع روسيه   گپي در مورد  عوامل استخبارات - 4

   :"ا ـ كج"ازمان ـي شدة سـوتان زندانـپيلدر قالب   

  

KGB مدتها پيش از تجاوز به افغانستان  سعي ورزيده بود ، تا در راستاي  كار  
بار مخفيانة اطالعاتي اش در كشور ما ، از طريق عوامل توظيف شدة افغاني خود ،  و

ديخواه و ترقي پسند را در چنبر نفوذ خود گرد در گام اول عده اي از روشنفكران آزا
 يعني در جريان جنگ مقاومت مردم عليه ارتش آن كشور كه [بعد از تجاوز . آورد 

محافل  و حلقات سياسي جهان  در نشست هاي رسمي و غير رسمي و رسانه هاي 
 صريحاً تأكيد -  قواي  اشغالگر شوروي از افغانستان شدن  بر بيرون -جمعي شان 
به )  "كجا" -  كمونيست هاي جوان افغانستان ( ؛ سازماني را به نام ]مي ورزيدند 

   . ميان آورد 
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 و نه نام اش را به  ،  كه نه چهره-يك جوان  چپي )  در همين قفس( روزي 
 توخي صاحب يك  جوان كه تازه ":  مرا مخاطب ساخته  چنين گفت -خاطر دارم 

دهد من ست ، گفت اگر توخي صاحب اجازه بزنداني شده و مي گويد از چپي ها
 روي يك سلسله مسايل در رابطه با وحدت نيرو هاي چپ صحبت نزدش آمده
  من ، در حالي كه از شنيدن اين خبر دچار حيرت و كنجكاوي  شده  . "خواهم كرد 

 اين كسي كه خودت مي گوئي مي ":  در جواب آن جوان چنين گفتم ،بودم 
وي به جانب جواني  . "! لطفاً او را نشانم بده . د كي است خواهد با من صحبت كن

. اشاره كرد كه در قسمتي از پنجره مصروف صحبت با يك تن از هم اتاقي ها بود 
فكر كردم اين جوان را تازه به پنجره ما آورده اند ؛ زيرا كه تا آن روز وي را در اين 

 زنداني  بودند  "پنجره زون"  تن در همين 190 يا 180حدود . پنجره نديده بودم 
به هر رو ،  به آن جوان . كه من نمي توانستم چهره هر يك را به خاطر بسپارم 

 هر وقت خواسته باشد ، باهم صحبت خواهيم  به وي مي تواني بگويي": ي گفتم چپ
  .  آن  جوان خبر را به تقاضا كننده صحبت رساند  . "كرد

 كه كوته قفلي هايش را باز   ايدر بستهدر قسمت هاي از زندان ، در دهليز 
گذاشته بودند ، رفتن  يك زنداني به نزديك كدام كوته قفلي ، به منزله نزديك 
شدن به دروازه  خانة زنداني درون كوته قفلي تلقي  شده ، زنداني به همزنجير خود 

لي  به كوته قف همزنجيرشزماني كه.   بيايد " اتاقش"تعارف مي كرد  كه به داخل 
 هر كدام مهمان را به ،داخل مي شد سايرهم اتاقي ها ، همه از جايشان بلند شده 

از قبيل   (نشستن باالي توشك خود دعوت مي كردند و هر چه در بساط داشتند 
در . آنرا  پيش روي مهمان  مي گذاشتند ... ) شيرني ، خسته با چاي  يا كلچه و

 هرگاه .ابه اتاق وي  پنداشته مي شد اتاق هاي عمومي ، توشك هر زنداني به مث
 براي صحبت و يا براي احوال پرسي ، و يا روي هر كدام زنداني مي خواست

منظوري كه مي بود ، نزد زنداني ديگر برود ، زنداني ميزبان  با قدر داني و احترام از 
آنگاه با . روي بستر خود بلند شده جاي نشستن خود را براي مهمان تعارف ميكرد 

به اين تعامل  رايج . ر خوردني كه داشت از مهمانش به گرمي پذيرايي مي نمود ه
  .شده در زندان ،  زندانيان ارج  مي گذاشتند 

 "چپي"طريق آن جوان به آن  كه پيامم از - همان روز و يا فرداي آن بود 
روي توشك خود نشسته  بودم ، متوجه شدم     هنگامي كه بر- رسيد ناشناس

وي . ا كنندة  صحبت با من ، به طرفي كه من نشسته بودم ، مي آيد شخصي تقاض
وي باچهرة مؤقر و .  من روي احترام از جايم بلند شدم ،نزديك توشكم كه رسيد 
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 درحالي كه از من نام برد ، دست - باتبسم دوستانه - احترام بر انگيزي كه داشت 
 زياد با وي دست دادم و من هم با گرمي. اش را به سويم دراز كرد و سالم داد 

. متقابالً با وي جور بخيري كردم  و جايم را برايش تعارف  نمودم كه بنشيند 
 ": از نشستن بر جايم خود داري نموده  اظهار داشت ! موصوف با احترام خاصي 

بعد از . آنگاه با فروتني رو بر رويم  نشست  . "بهتر است در مقابل شما بنشينم 
  :  نوعي احترام و حوصله مندي خاصي اظهار داشت تعارف معمول  با

 اجازه مي خواهم  اول خودم را معرفي نمايم  ، من پيلوت ! توخي صاحب «
اسم اش را ( هستم  و در اتحاد شوروي دراين رشته تحصيالتم را به پايان رسانده ام 

  در مورد مسئلهت تاهدف از آمدنم نزد شما اين اس) . گفت كه فراموشم شده 
  هرتمام رفقاي ما در هر بالك و. وحدت نيروي هاي كمونيست صحبت  نمايم 

 با چپي هاي زنداني  اتاقي كه هستند ، به اساس خط مشي سازمان ما وظيفه دارند
در بيرون از . شده در زمينه  وحدت نيروي هاي چپ  به مذاكره و مفاهمه بنشينند 

ه خواهان قطع جنگ و خروج  ارتش زندان هم رفقا تالش دارند  با عناصر چپ ، ك
من  به سبب . سرخ اتحاد شوروي از افغانستان مي باشند ؛ داخل مذاكره شوند 

عضويت در سازمان كمونيست هاي جوان افغانستان  با شماري از رفقاي سازماني 
رفقاي ما اكثراً پيلوت طيارات ميك .  شديم دستگيرخود در ميدان هوائي كندهار  

آنها هم محكوم به بيست سال حبس  شده . وپتر هاي جنگي هستند و هيلي ك... 
    ».. .اند 

وي در رابطه وحدت نيرو هاي چپ در افغانستان صحبت هاي زيادي كرد  كه 
 فرصت بيشتر مي طلبد كه از  طرح مسايل مربوط به  ،جمع بندي و ارزيابي آنهمه 

 آنهم به -سته  سخنان وي  صرفاً به نكات برج؛خاطرات زندان  به دور  مي باشد 
  : در ذيل تماس مي گيرم -گونة فشرده 

  شان با نيرو هاي چپ انقالبي "وحدت"به اصطالح   ها در سر خط "كجايي "
 از آنان مي طلبيدند - برخاسته اند "جريان دموكراتيك نوين افغانستان " كه از -

نرا از خط  رويا رويي كه آتش بس را در جبهات خود  اعالم بدارند و نيروي رزمي شا
با قواي اتحاد شوروي  عقب بكشند و  خواستار بيرون رفتن نيرو هاي آن كشور از 

 ساختمان شورا هاي بههمچنان در مناطق نفوذ نظامي دست . افغانستان شوند 
 مردم حيطة بزنند  و - كه اكثراً دهقانان اند -متشكل از اهالي مربوط به آن مناطق 

 و عدم وج  نيرو هاي شوروي از افغانستان خرواست خجهتنفوذ  خود را در 
همچنان وي  توضيح مي  .   بسيج نمايند  دادهحاكميت خلق و پرچم سمت و سو 
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 شود نيرو هاي شوروي را وادار به آتش بس در تمام جبهات  داد كه باين سياق مي
مله باالي نيروي ح.  و آنگاه زمينه خروج آن  نيرو ها را تدارك ديد  .افغانستان نمود

 اين به نفع كههاي شوروي سبب تحريك آنان شده  جنگ را به درازا خواهد كشاند 
اين جوان در برابر برخي   . ات و آرامش در افغانستان و منطقه نيستصلح و ثب

 از جمله به پاسخ يك سوال كه در شوروي  بعد از  ،سوال هايي كه از وي نمودم
 سوسلف تمام ساختار هاي بنيادي -نيزم خروشف مرگ استالين و اعمال رويزيو

  بكلي منهدم شده و اين كشور -   اعم از اقتصادي و سياسي و فلسفي - سوسياليزم 
  :به يك كشور سوسيال امپرياليستي استحاله كرده است ، چنين گفت  

سيال امپرياليستي ي گوئيد اتحاد  شوروي يك كشور سو آنطوري كه شما م"
رفقاي ما چنين تفكر را نمي . ر واقعاً سوسياليستي مي باشد نيست ؛ بلكه كشو

 زيرا كه هر كدامشان چند سال در آن كشور اقامت داشته از خوب و بد آن ؛پذيرند 
بناچار ، بعد از توضيح خطوط  اساسي رويزيونيزم در  . ". به درستي آگاهي دارند 

نج  مشخصه اي كه شوروي سوسيال امپرياليستي در رابطه با برجسته ساختن پ
سرمايه در باالترين پلة تكاملش از خود تبارز  داده ؛ يعني شكل گيري انحصار هايي 
كه شاهرگ هاي اساسي اقتصاد را در دست خود دارند  ؛  به ميان آمدن سرمايه 

 سرمايه بانكي وصنعتي  در ، يعنيمالي ناشي از وحدت دو بخش بسيار مهم سرمايه 
ر سرمايه ؛ وحدت و درهم آميختگي انحصارات بين المللي  صدو ،جوار صدور كاال

 بعد از تقسيم جهان بين سرمايه داران كشور هاي مختلف ؛ و تقسيم  ،سرمايه
مجدد جهان بين پر قدرت ترين كشور هاي سرمايه داري كه لنين  در اثر داهيانه 

به بحث طرز مبسوط آنرا به ) ترين مرحله  سرمايه داري امپرياليسم باال( اش 
  .كشيده  ؛ صحبت نمودم 

اد كه وي بعد از صحبت هايم مطالبي را راجع به شوروي پايه بحث خود قرار د
 و سياسياقتصادي ، ش را در بررسي عمق پديده هاي عدم آگاهي او و سطحي نگري

 الجرم به پاسخ .خستگي بار مي آورد بحث اش  مي رساند ؛ از همين سبب فلسفي
ين ما  است  اين اصل اساسي و پايه يي اختالفات ب": ز داشتم اين جوان چنين ابرا

 ميان تمام سازمان هاي طيف چپ انقالبي  از كه به خاطر رهيابي به حل اصولي آن
يكسو و سازمان شما از جانب ديگر ، در گام اول اين تضاد خودش را نشان مي دهد 

قتاً  در مركز بحث قرار هرگاه اختالفات عديدة ديگر را مؤ. و مانع وحدت مي گردد 
 اختالف  به تنهائي كافي  است كه بحث وحدت  با شما را منتفي سازد  هيم  ، اينند

ئيد هم  قرار بدهيد  در زمينه أفرض اگر شما  نظرات ما را مورد ته  ب،و ديگر اينكه 
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چنين وحدت از من كاري ساخته نيست ؛ چونكه كدام رابطه اي با سازمان خود 
 بلند شد و با همان گرمي اولي  م از روي توشك با نوعي تأثر موصوفجوان . "ندارم 

  [*]  .از من خدا  حافظي كرد و به جاي خود  برگشت 
  

   ديد ـا  تجـادي ، يـتم  يك خـ ضرب و ش-5  

  :ان ـ در برابر دژبانهمزنجيران         همبستگي 

  

 سيه  درياي شبِ.  روز ها با كندي و بي ميلي يكي از پي ديگر سپري مي شد 
 هواي روز . زندان هول انگيز را در كام خود فرو مي برد ، دو قيرگون كه فرا مي رسي

 عبور نمايد ، جوشن الماس  شتابانكه از ميان نيزه هاي زرين آفتاب توانسته بود
 سردي را بر تن مي كرد و با تمام نيرو از در و ديوار و دريچه ؛ از سقف و سطح گون

كرد ، همينطور از رگ و  فيلپايه  هيوالي بد شكل زندان مخوف عبور ميو پايه و 
 بين مرگ و  ،مويرگ و شرائين و مغز استخوان  انسان هايي كه در ميان قفس ها

 داغ  قلب پر طپش   به اميد آنكه  خون؛ مي گذشت ،زندگي قرار گرفته بودند 
  .اد كشاند آناني را كه براي  آزادي ميهن رزميده بودند ؛ به انجم

 شب چنان سرد مي  شد كه مي پنداشتيم دريايي از يخ هاي ذوب شدة قله 
از  .  مان در حال عبورند اي قفسبلند و ابر ساي پاراپا ميزاد از مجراي ميله ه

زندانياني كه در . دريچه گك هاي  روي ديوار باد سرد به تندي وارد اتاق مي شد 
ه بود ، بيشتر در معرض اين توفان هواي طرف شرق پنجره  توشك هايشان پهن شد

با آنكه  آنها با تكه و دستمال و پالستيك روي . بسيار سرد شبانه قرار داشتند 
دريچه گك ها را مي بستند  ؛ مگر بعد از مدتي باد سرد شديد ، با فشار آنرا  از 

  از تنفس هواي سرد در هنگام شب  ، شمار . جايش برمي كند و دور مي انداخت 
  

  
كه درزمستان  ( ازسازمان انقالبي افغانستان"تاريخ ، نبرد طبقاتي " دركتاب -  [*]

 تره خيل " كجا به رهبري عزيز "« : ، در مورد كجا چنين آمده ) نشر شده 1390
 حزب دموكراتيك  " بيطرف" نشريه اي به نام خاور را منتشر مي ساخت و حنجرة "

  ]  » "به حساب مي آمد 
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 سكوت بخصوص در هنگام.  چار شده بودند يان به سرما خوردگي دزيادي زندان
تو گويي اين مريضان .  شب  سرفه هاي تك تك زندانيان  بيشتر شنيده مي شد 

   .به سر مي برند  آباد شفاخانه علييكي از اتاق هاي در اند كه  توبركلوز
 "جنوبيزون "روز ها يكي از پي ديگر مي گذشت و ما در درون يخچالي  بنام 

منصبان   حد اكثر استفاده برق توسط سربازان و صاحب به خاطر. زنداني بوديم 
ضعيف گشته بود ؛ حتا گروپ هاي سقف اتاق هم كم نور شده  ي برق زندان ،  نيرو

با آنكه نل مثلث را با  تكه پاره هاي پشمي و نخي پيچانده بودند ، در اول . بود 
زندانياني كه از اول صبح براي . نمي شد صبح آب آن به علت يخ بستن جاري 

ت تفريح شانرا گرم ساختن نل مي ـتفريح داخل مثلث مي شدند ، مدتي از وق
  . گرفت 

 " 2بالك" و "1بالك" براي اتاق هاي عمومي در 1359در زمستان سال 
بخاري و چوب سوخت مي دادند ؛ مگر در سال بعدي ديو بد بوي و ساديست خاد و 

 پول تسخين را از بودجه زندان حذف كرد ، تا از اين ناحيه  KGBه  جاسوس نازدان
از جانب ديگر بر ميزان . بر زجر زندانيان در زمستان  بيفزايد واز آن لذت ببرد 

 برادر به تأسي از اين خاين آدمكش ،.  باز هم تأكيد بورزد  ،وفاداري اش به روسها
كه آن وزارت به كسر بودجه مواجه هم ادعا كرد ) گالب زوي وزير داخله (تني اش 

اين جنايت پيشه . توان خريد بخاري و مواد سوخت را براي  زندانيان ندارد ، بوده 
هاي مزدور كه صد ها مليون دالر و پوند و مارك و ساير  اسعار خارجي كشور را به 

 در -طريقه هاي مختلف از وزارت خانه ها و ساير نهاد هاي دولتي و خصوصي 
 به جيب   اختالس كرده-و بعد از آن جالد  و امين كودنتره كي حاكميت دوران 

و اكنون آنهمه پول هاي به تاراج برده  را در كشور هاي غربي  به كار ( زده بودند 
پول استحقاق مواد ارتزاقي و تسخين براي زندان و زندانيان را هم به ) انداخته اند 

اين جانوران وحشي از دارايي هاي عامه در مسلماً اختالس و تاراج . جيب مي زدند 
 مثل كشتمند جاسوس و خاين ملي و  ،مقايسه با وطن فروشان علني پرچم و خاد

؛ هكذا داره هاي وابسته به ... برادران ، پنجشيري جاسوس و خاين ملي و برادران
 ، رباني و خانواده و... اين وطن فروشان ناموس فروخته ؛ ازجمله دوستم و روزي و

 و برادران ، يارمحمد ، قانوني، "قهرمان مسعود"؛ معلم عطاء و دسته رهزن وي ؛  ....
  .  ؛ به هيچ وجه  قابل مقايسه نيست يمــعبداهللا عبداهللا، ورفيق جنايتكار شان فه

سپري نشده بود كه در  بسيار سرد سه يا چهار روز از انتقال ما به همين پنجره 
 لباس هاي گرم شان را به تن و بوت هايشان را به پا يكي از روز ها  ، زندانيان 
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 سلول را ةسرباز مزدور ، درواز. كردند ، و خود را براي رفتن  به مثلث آماده  نمودند 
 شمال قفس برآمده از دهليز كوچك عبور ةما از درواز. "!  تفريح ": باز كرد و گفت 

يك آن قفس را نيز عبور جنوب غرب شديم و راهرو بار ) 5قفس ( كرده وارد قفس 
بعد از پيمودن زينه سه . نموده ، وارد دهليزي كه راه زينه متصل به آن بود ؛ شديم 

  . شديم "مثلث زون"منزل  از راه دهليز منزل اول داخل 
بلي خواننده بادرد ، زندانيان  با هر سن و سالي كه داشتند و در هر وضعي كه 

مثلث " از صحن م و پيچ چهار طبقه را طي كردهپرخروزانه همين راه ، قرار داشتند 
. خالي را برداشته تا اتاق خود انتقال مي دادند    سطل هاي پر و نيمه و اكثراً"زون

اين هم يكي از شاقه ترين كارهاي بود كه قومنداني  زجر آنرا بر زندانيان پير و 
، اين همه راه را با هرگاه  الزم نمي ديد كه از جوان تا پير . جوان تحميل كرده بود 

سطل هاي پر و نيمه بپيمايند ، نل هاي داخل تشناب هر  منزل را فعال مي ساخت 
 "اين هم در واقع نوعي از شكنجه هاي بود كه اين قلم اسمش را گذاشته بود . 

 كه روزانه توسط وطن فروشان  فاقد ترحم انساني  بر ما اعمال ، " نامرئي ةشكنج
  .مي شد 

 گرامي ، درچنين روزي بود كه يكي از خادي هاي  شناخته شده بلي خواننده
. كه در دورة تحقيق صدمات زيادي به زندانيان رسانده بود ؛ آماج حمله قرار گرفت 

طبق پالن مطروحه ، خادي را كسي كه شامل اجراي پالن لت و كوب وي بود ، 
 زندانيان به عامدانه با صحبت هايش مصروف ساخت و نگذاشت كه همراه با ساير

 جان شويي و مثلتعدادي از زندانيان اتاق را به خاطر  مصروفيت هاي [ مثلث برود 
اين شخص زماني كه احساس كرد ] . يا كاالشوي و يا  پخت و پز ترك نكرده بودند 

وقت صحبت اش  زندانيان زينه هاي سه منزل را طي كرده  داخل مثلث شدند ، آن
  اين همه راه خادي دور مانده از جمع به تنهائياد  تا را با خادي مذكور  خاتمه د

 در اثنايي . از پنجره  برآمد خادي مذكور.  داخل مثلث شود   پيمودهپرپيچ وخم را
عبور مي نمود ، دو سه تن در داخل  ) 5قفس ( كه از راهرو باريك قفس همسايه ما 

 از ، تا حين عبور وي ايستاده بودند  پشت ميله هاي آهني به انتظار وي در وقفس
خادي  .  با  خادي دست بدهند - به بهانه  جور بخيري -  رهرو باريك پشت پنجره

 از -وقتي كه داخل راهرو  باريك شد ، دو سه گام بيشتر نبرداشته بود كه كسي 
خادي مكث .  نام وي را گرفته سالم داد -ميان زندانيان داخل قفس قفل شده 

دو و يا سه گام بيشتر نبرداشته بود كه فرد . داني سالم داد كرده  متقابالً به آن زن
ن ميله هاي قفس بيرون با گرمي زياد دست اش را از ميا ديگري از درون قفس
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 با تمام سالم داد ، خادي مذكورنام وي را گرفته  به بهانه اداي احترام كشيده
 [ست داد زيركي خادي گونه اش براي لحظه اي زود گذر هوشياري اش را از د

مخفي خاد است كه او را مي شايد هم  فكر كرد كه سالم دهنده از جمله اعضاي 
 خالي نماند و شرمنده اشو به عنوان احترام متقابل و به خاطر اينكه  دست شناسد 

 ،زنداني درون قفس دست خادي را به عنوان صميميت زياد . نشود ، با او دست داد 
يك نفر از درون . ياد وي را به طرف پنجره كشيد  بعداً با سرعت ز ،محكم فشرده

كس ديگر هم گردن  ودهنش را محكم . قفس دست چپ وي را محكم گرفت 
طوري كش كردند  كه ميله هاي آهني نقش ، خادي مذكور را با تمام نيرو . گرفت 

آنگاه دو نفر ، كه معلوم نشد  از كدام پنجره بودند كه در چنين لحظه . تن اش شد 
به اين راهرو باريك راه يافته بودند ؛ تختة پشت ، شانه ، ، حساس وزود گذر اي 

سرين و كمر وي را با سنگ  و چوب هاي  دست داشته طوري آماج ضربات شديد 
آنگاه آناني كه وي را گرفته بودند ، . قرار دادند  كه حالت ضعف به وي دست داد 

ابي كه در صحنه ظاهر شده  مضروب كنندگان وي با همان شت .تيله اش كردند
خادي با مشكل توانست سر پايش ايستاده شود . بودند از آن رهرو باريك دور شدند 

كه  از آن  در حالي) ور از پنجره د( كه حالت اولي خود را باز يافت  به مجردي. 
مي گذشت ، با صداي بلند داد و فرياد راه با احتياط رهرو باريك پشت قفس 

زماني كه سرباز مزدور .  فرياد كنان راه قومنداني را در پيش گرفت آنگاه. انداخت 
 پيموده ديگرپايان  تفريح را اعالم داشت ، زندانيان مسير پر پيچ و تاب قبلي را بار

قومنداني .  از قضيه لت و كوب  آن خادي اطالع يافتند آنگاه  .به داخل قفس آمدند
 شك قرار گرفته بودند  پرسيد ؛ ولي جريان را از زندانيان هر دو قفس كه مورد

خادي آيا در جريان  ! كسي نفهميد كي ها اين كار را كردند ؟. نتيجه اي نگرفت 
بعد از ضرب و شتم ، خادي  دست دادن  با سالم دهنده صورت وي را  ديد يانه ؟ 

كه  ) " اتاق جاسوس ها " ( " 6 بالك"مذكور را در شام همان روز از پنجرة  ما به
اتاق  كه اتاق مذكور در باالي - " 6بالك " در "اتاق جزائي" را زندانيان   نامناي

در پنجره ما شايع شد كه   [. ؛  انتقال دادند  گذاشته  بودند- موقعيت داشت شان
در ساير پنجره ها عده اي از عوامل افشاء شدة خاد ؛ من جمله حكيم توانا ، فضل 

 نفوذي كه در نقش تسليمي در زندان به اي  هخادي  [رحيم ، برادرش فضل كريم 
 در  ،همچون افراد. نيز ترسيده بودند ] نفع دولت دست نشانده كار مي كردند 

هركوته قفل و پنجره اي كه بودند ، مي كوشيدند آثار ترس را در سيماي شان 
 در مدتي. داكتر احمد علي  نيز از اين واقعه دچار هراس شده  بود .  بازتاب ندهند 
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  ماه  كه من واحمد علي در كوته قفلي هاي بالك سه بوديم ، حاالت رواني 9
دگرگوني هاي رواني وي را كه در . متفاوت و متضادي را در وي مشاهده كرده بودم 

چشمانش ، در عضالت چهره اش ، در تغيير رنگش ، در نوسانات و  زير و بم هاي 
 اش متبلور مي شد ؛ شاهد بودم  ؛  به آوازش ، در ادا و اطوار و كردار و سخن گفتن

همين سبب ، سرور و نشاط ، اندوه و الم ، ناراحتي و تشنج ، ترس و خشم  وي را 
 پر آوازه با تمام آگاهي كه   شدةاين تسليم. به درستي تشخيص داده مي توانستم 

 از روانشانسي داشت و با تمام سعي و تالشي كه مي نمود ، تا آن زمان قادر نشده
بود ترس اش را از اينكه مبادا او هم روزي مورد  ضرب و شتم زندانيان قرار گيرد ؛ 

چنانچه يك زنداني شوخ طبع و طنز پرداز كه متوجه  ترس وي شده  . پنهان دارد 
 طوري كه ديگران هم - بود ، بعضي اوقات كه از پهلويش مي گذشت ، با آواز بلند 

م خطر ناك ـث هـن  به مثلـها رفتـ  تني دگهـحال":  چنين مي گفت -بشنوند 
   ] !!"... شده 
  

   براي كشف" زونةپنجر"شب زنده داري مال امام  - 6

 : نـ خايد گلبدينـي  ازبانـ افتضاح ننگين دو زندان     

  
؛ )   احمد علي داكتررحماني ، من و(  به استثناي سه تن زنداني پنجره در اين 

تعداد زياد افغان ملتي ها و زندانياني كه . شدند سايرين همه به نماز ايستاده مي 
  متعصب نبودند ، همچنان خلقي هايي كه مي پنداشتند كسي آنها را نمي شناسد

 در   مسعود– نسبت به  مكتبي هاي اخواني و اعضاي باند  حكمتيار و باند رباني
تقيم  بر از همين سبب  كدام واكنشي مستقيم و غير مس. اين پنجره  بيشتر  بودند 
  . ضد خود  احساس نكردم 

مال امام مردي بود مسن كه با ريش باريكش از طرفداران دو آتشه اجنتان 
وي از توطئه اي .  بود ) " قهرمان مسعود" برهان الدين رباني و (معروف روسي ؛ 

 كه در غياب اش چيده شده  بود تا وي را از  پيش نمازي بركنار "حزب اسالمي"
اين شخص از اعضاي حزب اسالمي گلبدين نفرت عميقي .  شده  بود نمايند ، آگاه

به دل راه داده بود ، چناني كه  از شدت نفرت ، شبها تا به صبح در حالت نيم 
 افتضاح  و رسوائي  اعضاي آن حزب را از ، وخواب و نيمه بيداري به سر مي برد 

ه شد ، و خدايش  بارگاه خدايش  طلب مي كرد ، تا اينكه شبي آرزويش پذيرفت
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راهي را براي كشيدن عقده هاي نفرتبارش  از پيروان جنايتكار مشهور حكمتيار ، به 
  .وي نشان داد 

 مال صاحب  كه پيش  از زندان به سخن چيني و غمازي و كله كشك به اين 
در اين پنجره  نيز از كار پر . سو و آن سو  و تعقيب  اين و آن عادت كرده بود 

وي دو تن از اعضاي باند گلبدين را از طرف شب . دار نشده بود ثمرش دست بر
 ميان سال و قد بلند  كه در آتش اشتياق  اولي شخصي بود. تحت نظر گرفته بود 

فرد دومي جواني بود قد . مال امام شدن همين پنجره مي سوخت و دم بر نمي آورد 
سياه  كمرنگ جلب كوتاه با روي گرد و پوست زرد كه تازه بر پشت لب اش خط  

اين دو ، عضو حزب منفور حكمتيار جاسوس و خاين ملي بودند ، . توجه مي كرد 
كه به خاطر به قدرت رسيدن پيشواي شان بعد از پايان نماز يك سپاره قرآن هم 

اين . شخص قد بلند همجنس باز و رفيق اش همجنس گرا بود . تالوت مي كردند 
 مي شد كار شان را دور از چشم "ب پختهش"دو ، در هنگامي كه به اصطالح 

 كه باالي آن دو شك كرده بود ، "مال صاحب جمعيتي". ديگران انجام مي دادند 
نخوابيده بود ، تا اگر موفق به گير انداختن آن دو  شب هاي زيادي تا به نماز صبح 

انش  پيشواي" پاكيزه و مطهر" و آن دو لكه ننگ را از قباي ،در عين عمل لواط شود 
مردم فريب ، ضد زن و  ، CIA  و MI6 اين دو اجنت  -حسن البنا و سيد قطب 

سرانجام در .  ؛ ولي به آرزويش نمي رسيد  بزدايد  -ضد ارزش هاي فرهنگ متعالي 
، توانست آندو جنايتكار را در " آرزويش به دربار خدا قبول شد "يكي از شب ها 

 دو نفر  دوست .گ دست به  كار شد وي بي درن.  ببيند  عين عمل شنيع لوا ط
از خواب بيدار نموده هر سه تن دفعتاً آن )  بر طبق قرار قبلي( مسلمان خودش را  

. سر و صدا اندك اندك در اتاق بلند شد .  دستگير كردند  دو  را در حين عمل لواط
  .شمار زندانيان از خواب برخاسته از موضوع با خبر شدند 

رون پنجره تمام گپ و گفت پيرامون همين افتضاح در د شب ،  فرداي آن
 به  ،مال صاحب كه  از گير آوردن حريف مست شده بود. ننگين دور مي زد 

قومندان سلطاني كه در بخش هاي قبلي . قومنداني رفته از موضوع اطالع داد 
سلطاني كه يك تن . درموردش صحبت شده  با دو سه تن سرباز وارد پنجره ما شد 

دان  عصبي مزاج خلقي بود ، از سيمايش پيدا بود كه از وقوع اين افتضاح از جال
مال صاحب . وي با آواز بلند جريان را از مال امام پرسيد . قلباً مسرور گرديده است 

در حالي كه دچار هيجان ناشي از شب زنده داري و حاصل كار پر ثمرش در ژرفاي 
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 با آوازي كه اندك ارتعاش داشت ، شبهاي هنگامه ساز زندان پلچرخي شده بود ،
  : چنين گفت 

من موضوع ، قومندان صاحب شما كه يك شخصيت خوب و با ناموس هستيد « 
حاال هم در حضور شما و برادران مسلمان . را يك به يك در پائين براي تان گفتم 

 فراموش اسماي آندو( .....  ) [ و  ( .... ) خود اقرار مي نمائيم كه  من از مدتي باال 
 ( ..... )  ،] شخص قد بلند (....)  [ بعداً متيقن شدم كه . مشكوك شده بودم ] شده 

به شاهد عيني ضرورت داشتم تا شما و برادران گپ ام را ... . را ] جوان قد كوتاه[
 از باور كنيد ، از همين سبب  به  فالني  و فالني گفتم به مجردي كه من شما را

 اين   تا شاهد عيني عمل لواط ،به بسيار آهستگي  با من بيائيد بيدار كردم ، خواب 
با .....   زماني كه   ،ك مي دادمي كش ، مثل شب هاي ديگرمن امشب. دو نفر باشيم 

اين دو نفر مسلمان .   شروع كردند ، ما آنها را ديديم  به عمل قبيح لواط...... 
.  شدت تقبيح شده است  اين عمل ناشايست در دين مبين اسالم به .نيستند

  .» ... مسلمانان از اينكار اجتناب مي ورزند و
  زماني كه مال جمله اخير را بر زبان آورد ، چهره باز سلطاني گرفته شد و نوع 

صحبت مال را قطع كرده با خشونت به  . خشم خلقي گونه درآن منعكس گرديد 
 از آنكه دو  پيرو  سر افگنده بعد. سربازان امر كرد كه آندو را  به اتاق اش ببرند 

سلطاني با صداي بلند شروع كرد به حرف .  را سربازان با خود بردند  پليدگلبدين
 اين كثيف ها كه دم از اسالم و امارت ": درپايا ن صحبت هايش عالوه  نمود . زدن 

 اين بار اول نيست  كه اين عمل ننگين را با جوانان خود  انجام  ،اسالمي مي زنند
.  "ي دهند ، در بالك هاي ديگر هم  چنين اعمال ننگين را بار بار  انجام داده اند م

 نه تنها دين اسالم  ، بلكه تمام  اديان و ": وي  همچنان بر اين امر تأكيد كرد كه 
آنگاه رويش را به طرف آن  . " را به شدت تقبيح كرده است   لواط عملمذاهب ،

 آن روز در يك رديف نشسته بودند ، نموده ابراز عده از چپ هايي كه اتفاقاً در
 مال صاحب  اين ها را ببينيد  درميان شان جوانان خوش تيپ  زياد است ": داشت 

همه شان  .  شان  مصروف مطالعه مي باشند ة هم ، در هر سلولي كه هستند،
 مردمان سنگين و با اخالقي هستند كه هميش در فكر بلند بردن سويه خود بوده ؛

 بعداً از ".حتا يك بار هم كوچكترين  حركت غير اخالقي از اينها سر نزده است 
سكوتي . زندانيان خواست كه اگر كدام مشكلي داشته باشند  با او در ميان بگذارند 

من از جايم بلند شده راجع به . براي لحظاتي ، كسي چيزي نگفت . بر اتاق نشست 
 بعد از من يك  .ودند  صحبت مختصر نمودم مشكالتي كه زندانيان با آن مواجه ب
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تن از افغان ملتي ها از جايش برخاسته وي نيز بر همان مشكالتي كه من قبالً اشاره 
 نموده به اضافه چند مطلب ديگر گپ هايش را به گوش سلطاني تأكيدكرده بودم 

  . آنگاه سلطاني وعده هاي سرخرمن داده اتاق را ترك كرد . رساند 
كه فكر مي كرد من  گپ اش را در مورد متن صحبتم با قومندان احمد علي 

 بعد از پايان صحبتم رويش را به طرف انجنير حسين دور داده با ،نمي شنوم 
بلي ، خزفي بو گرفته اي كه خود فاقد  . "!  اي چه گفت ": تمسخر چنين گفت 
هايم  چنين قضاوت پوك و ميان تهي را در مورد صحبت  ،ذره اي درخشش بود

 اعضاي زنداني شده سازمان  مجموعيك زنداني روشنفكر كه از تسليم طلبي. نمود 
تو چرا گپ نزدي ، توخي صاحب !  داكتر ":  در جوابش چنين گفت  ،پيكار آگاه بود

   ."و جنرال رستم خان مشكالت ما را به درستي بيان كردند 
طت كار را در ا نفر لو اين دو": باشي شمس الدين اين خبر  را از پائين آورد 

قومندان امر كرد موي سر هردو را بتراشند ، چپلك يا بوت كهنه . پائين بسيار زدند 
را هر كدام شان با دندان هاي خود محكم بگيرند ؛ سرباز آنان را از تمام پنجره ها 

 . "بگذارند و باشي هاي اتاق ها به زندانيان جريان عمل ننگين شان را تشريح كنند 
و عضو حزب منفور گلبدين را چناني كه  سلطاني خواسته بود  به ساير اتاق ها آن د

  .گشتاندند 
  چندان  شده اشمال امام جمعيتي  بعد از جزائي شدن و انتقال دو حريف رسوا

وي ، با آنكه  با زندانيان لطف خوش آميخته با چاپلوسي . خوش به نظر نمي رسيد 
د از اين افتضاح  چندان عالقه اي به گفته ها و اندرز مال گونه مي نمود ؛ مگر آنها بع

البته ما كدام گناهي  ... "كه خطاب به زندانيان مي گفت  [ هاي بعد از نماز وي 
هميشه به دربار ! نماز تانرا قضاء نكنيد . كرده بوديم كه به اين روز گرفتار شديم 

د و شما را از اين زندان به ناهان تانرا ببخشگخدا توبه كنيد كه خالق مهربان شود و 
نشان نمي دادند  ]  "... فضل و كرم خود بيرون كند كه پيش چوچ و پوچ تان برويد 

 و شمار آناني كه در ختم  ، كم و كمتر شده مي رفت ،گزاران پشت سرش زنما. 
  :  زندانيان مي گفتند  . هم كم و كمتر مي شد ،قرآن  اشتراك مي كردند

 اين ها همه جاسوس و لواطت  .ال وي نمي شود  اعتماد كرد به اين مال و امث"
  ."... !! كارند
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   در برابر  واكنش يك زنداني - 7

   :ج آنـالدان خلقي و نتايـج      

  

روز هايي كه زندانيان  براي تفريح و هو ا خوري به  ميدان مثلث مي رفتند ، 
  مجموع بالك هاي  زندان  چه در زماني كه[ تعامل بر اين  بود كه سرباز مزدور 

زير فرمان خادي ها قرار داشت ؛ چه در آن ايام كه خلقي هاي خون آشام بر بخش 
.  داخلي و خارجي قفس را باز مي گذاشت ةدرواز] هاي از زندان  خدايي مي كردند 

كاري كه بطور حتم انجام مي داد اين بود كه قفل دروازه را در حلقه چوكات دروازه 
ل به ديوار بود و يا به حلقه اي كه به پله ديگر دروازه تعبيه شده بود ، ، كه  متص

زمانيكه وقت تفريح به پايان مي رسيد و تمام  . مي انداخت و آنرا مي بست 
زندانيان وارد قفس مي شدند ، سرباز قفل را باز نموده  دروازه آهني يك پله اي و يا 

اخ شدة ميله ضخيم آهني كه بر روي يك آنگاه از پاچه سور. دو پله اي را مي بست 
 را به داخل حلقه اي كه در چوكات  پله دروازه  نصب شده بود گرفته ، ميله آهني

دروازه متصل به ديوار و يا به داخل حلقه اي كه در پله ديگر دروازه ولدنگ شده بود 
ا به در پي آن پاچه  سوراخ دار ميله آهني را محكم گرفته آنر.  ؛ داخل مي كرد 

داخل دو حلقه  اي كه بطور ايستاده بر روي  پله دومي دروازه  و يا چوكات متصل 
به ديوار ولدنگ شده بود  داخل نموده ،  بعداً پاچه سوراخ دار ميله آهني را هم بر 

آنگاه . روي حلقه سومي كه بر چوكات دروازه ولدنگ شده بود ، قرار مي دادند 
 كه بطور اختصاصي  براي زندان ها از - ايي را قسمت چنگك مانند قفل بزرگ چين

 از ميان همان حلقه سومي كه دستة سوراخ شده -كشور چين خريداري شده بود 
  .ميله آهني بر روي آن قرار گرفته بود  گذشتانده  با قفل بزرگ  آن را مي بست  

در يك روز تفريح سرباز قفل بزرگ را به داخل حلقه قرار  داد ؛ ولي فراموش 
يك تن از زندانيان كه  چشم اش به قفل باز  افتاده  با چابكي . كرد كه آنرا ببندد 

نگارنده ( طوري آنرا از ميان حلقه  برداشت كه هيچ زنداني اين حركت اش را نديد 
درطي سال هاي زندانش  چنين عكس العملي  را از جانب كدام زنداني در برابر 

اني كه  وقت تفريح تمام شد و زندانيان همه به زم) . اداره زندان شاهد نبوده است 
درون قفس برگشتند ، سرباز مزدور مي خواست دروازه را ببندد ، دفعتاً متوجه شده 

رنگ آن مزدور از شدت . كه قفل در بين حلقه آويزان نيست ، قفل گم شده بود 
ا در فهميد كه اشتباه بزرگي كرده كه مثل هميشه قفل ر. ترس به سپيدي گراييد 
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 كه مي - آميخته با نوع ترس و التماس -وي با آواز بلند ... . ميان حلقه نبسته 
 قلفه كي گرفته ؟ اي كار ها ره نكنين "كوشيد ترحم زندانيان را بر انگيزد ، گفت 

قفل را كي گرفته اين كار ها را نكنيد قفل را  [ "قلفه بتين كه جزائي مي شين 
. زندانيان از اين عمل بي سابقه تعجب كردند ] مي شودبدهيد كه برايتان جزاء داده 

سر ... .  خبر ندارند كه قفل را كي گرفته  :كساني كه به سرباز نزديك بودند گفتند
انجام حوصله سرباز مزدور كه مرتكب چنين اشتباهي شده بود ، سر رفته  لحن اش 

اگر قفل پيدا . فت را تغيير داده ، تهديد كرد كه موضوع را به قومنداني خواهد گ
. بار ديگر زندانيان اظهار بي اطالعي كردند . . نشود  از تمام شما تحقيق خواهد  شد

سرباز رنگ پريده از قفس بيرون شده  به جانب قومنداني روان شد ، تا موضوع را به 
بعد از مدتي دو يا سه سرباز با يك صاحب منصب خلقي داخل .  قومندان بگويد 

احب منصب خون  آشام خلقي كه سرقت قفل دروازه زندان را ص. قفس شدند  
 خود تلقي " انقالبي"توهين به دسپلين و اداره زندان و اهانت به هوشياري رژيم 

 ضرب و شتم و شكنجه از آن تداعي تهديد بهكه ، مي كرد با صداي آگنده از خشم 
فل را گرفته به  اگر كسي كه ق":   زندانيان را مخاطب ساخته چنين گفت  ،مي شد

 من برايش قول مي دهم كه جزاء  .اشتباه خود اعتراف كند و قفل را مسترد كند
از هيچ زنداني صداي  . "نخواهد ديد ، در غير آن ما نفرش را حتماً پيدا مي كنيم 

زماني كه وي در برابر سكوت زندانيان قرار گرفت با همان لحن خشم . برنخاست 
آنگاه وي با . زندان تحقيقات را شروع خواهد كرد آگين قبلي گفت كه اداره 

  .سربازانش  قفس را ترك گفتند 
آنگاه  .  باشي به پرس و پال  در مورد كساني كه به تفريح نرفته بودند پرداخت 

همان عده را كه در قفس به لباس شويي ، يا جان شويي و يا پخت و پز مشغول 
ي آن تعداد ديگري را براي تحقيق به در پ. بودند  به قومنداني احضار  كردند 

مدتي شايد  سه و . اين معضله موجب پريشاني ساير زندانيان شد . قومنداني  بردند 
يا چهار ساعت  از جريان تحقيقات نگذشته بود كه سرباز يك تن از زندانياني را كه 

  .تا آن وقت اسمي از وي براي تحقيق برده نشده بود ، باخود  برد 
 قفل را برداشته بود ، شايد متوجه شده باشد به خاطر اين عمل اش   فردي كه

تمام زندانيان داخل قفس به زير تحقيق و لت و كوب كشانده خواهد شد ؛ در نتيجه 
از . اگر شناسايي شود  تمام زندانيان اتاق از وي آزرده و حتا متنفر خواهند شد 

 بروت هاي پر و غلو داشت همين سبب  اين شخص كه قد  ميانه ، اندام باريك و
   بعد از آنكه  متوجه شدم قفل در حلقه"... : اعتراف كرد)   باشي اتاق ة طبق گفت(
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 پنجره گك به ميدان بيرون از بالك با تمام ة، بسته نشده آنرا  برداشته و از بين ميل
 2بالك" را ديوار بلندي از سرك "بالك دايره وي"ميدان خارج [ قوت پرتاب كردم 

حاال نمي خواهم كه به خاطر اين كارم ساير زندانيان به ].  جدا نموده است "
ست سربازان به ميدان خارجي بالك رفته بعد از مدتي  ج . "تحقيق كشانده شوند 

زماني كه گيرندة قفل را دو باره به اتاق آوردند ، همه . وجو قفل را پيدا كردند 
يك طرف بروت و يك طرف مو هاي متوجه شدند كه به امر قومندان سلطاني  

سرش را  سلماني بالك تراشيده و قومندان امر كرده كه وي را به خاطر اين كارش 
يك .  طور جزائي انتقال داده شود " 6بالك"در تمام اتاق ها بگردانند و بعداً  به 

ساعت بيشتر سپري نشده بود كه يك خرد ضابط خلقي به داخل قفس آمده از روي 
آنگاه امر كرد تا . اشته اش نام شمار زيادي از زندانيان را خواند ت دسلست د

زندانياني كه اسماي شان خوانده شده  هر چه زودتر اسباب و اثاثيه خود را جمع 
 پنج دقيقه زندانياني كه نام هايشان -بعد از چهار. كرده به دنبال وي حركت نمايند 
 خلقي قصي القلب كه به خاطر  اين-سلطاني . خوانده شد ، آماده رفتن شدند 

  -منافع باداران روسي اش حاضر بود هزاران تن زنداني را به خاك و خون بكشد 
عامدانه خشم و انزجار و نفرت  تمام زندانيان قفس را متوجه اين شخص  نمود ، در 

  . همان روز اقدام به كوچاندن تمام زندانيان از قفس كرد 
 قفس % 70 ودساير زندانياني كه حد. بالك بردند معلوم نشد آن عده را به كدام 

را تشكيل مي دادند  به فكر اينكه  مبادا آنها را هم از اين قفس انتقال بدهند ، به 
مدتي گذشت ،  همه منتظر  . مشغول شدندجمع و غِند كردن  اشياي كار آمد خود 

يگر بيايد و باز شدن دروازه قفس بودند كه خرد ضابط اجير شده با دو سه چاكر د
سر انجام انتظارشان  به . نام هاي شانرا بخواند و آنان را با خود به كدام جاي ببرد 

.   سه تن مزدور ديگر وارد قفس شده نام خواني نمودند -اين بار ، دو . پايان رسيد 
شماري از زندانيان كه اسماي شان خوانده شده بود ، به  بستن اسباب و اثاثيه شان  

فكر مي شد تا آن  . و با  صاحب منصب و سربازان از سلول خارج شدند پرداختند 
در پي آن يك صاحب  . بردند زندانيان را از  قفس بيرون   %60د لحظه  حدو

همان [ منصب قد بلند دري زبان كه در برابر زندانيان خشونت  نشان نمي داد 
صاَ گرفته آنرا از صاحب منصبي كه  اسباب و اثاثيه قاضي صاحب احمد راتب را شخ

با يك يا دو سرباز داخل پنجره ]  به منزل سه با خود برد  كوته قفلي هامنزل چهار
  .  شده  به نام خواني پرداخت  
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 ها ، چپي ها ، دموكرات ها و ساير " افغان ملتي"نام هاي تمام اعضاي 
اني  كه  تن زند10 و يا 8 منهاي -ما همه .  روشنفكران شامل لست آورده شده بود 

 به تعقيب مزدوران  يكي پي ديگر از دروازه  فرعي و اصلي قفس - در قفس  ماندند 
كه به طرف [ بعداً وارد دهليز دومي شديم . عبور نموده وارد دهليزك باريك شديم 

 موقعيت دارد كه انتهاي آن قفس به " نفره450قفس بزرگ "راست اين دهليز 
 به طرف چپ آن دهليز ، قفسي  ديگر دايره كوچك مركزي وصل شده است ، و

زماني كه در برابر دو .  آنرا در عكس نشاني كرده ام 5موقعيت دارد كه با عدد 
دروازه در صحن دهليز قرار گرفتيم  ، صاحب منصب به سرباز نگهبان پنجره  طرف 

  : چپ امر كرد 
  ◙  ."!  اينها را به درون قفس جاي بده "
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  دانـرات زنـخاط

  )پانزدهم (بخش 
 

    ديـدار با انتقال به پنجره جنوب غرب ؛- 1  

   :يك تن از اعضاي مركزي سازمان پيكار       

  
كه [  بود كه صاحب منصب خلقي به پهره دار قفس 1363اوايل ماه جدي سال 

... ون پنجره  اينها ره به در":  امر كرد  ] نشاني شده )   5( در نقشة باال با نمبر
زندانيان يكي از پي ديگر . سر باز ، دروازه بزرگ آن قفس را باز كرد  . "! جاي بِتي 

  ... .  به درون قفس شتافتند 
درواقع ساختمان زندان دايره وي طوري است كه تمام قفس هايي كه در گردا 

ن گرد  هشت مثلث آن بناء شده و  زندان را به شكل دايروي مجسم ساخته ، بدو
چنانچه زنداني به مجرد ورود به يكي از قفس . اندك تفاوت ، مهندسي شده است 

تنها .  نكرده ، فكر مي كند قبالً در آن قفس بوده است " احساس بيگانگي"ها 
 توجه وي را جلب مي كند ، چهره زندانيان و - حين ورود به قفس -چيزي كه 

  .مي باشد ...  تركيب آنان از لحاظ سياسي و 
منداني تركيب تعداد زيادي  از پنجره ها را  به خاطر آوازة اعتصاب و مسايلي قو

كه در چند روز گذشته در پنجره ها اتفاق افتاد ، تغيير داد ؛ چنانچه بعداً معلوم شد 
در زير اتاق ما و دو ( عدة زيادي از رفيق هاي چپ را در طبقه سوم همين بالك 

 هم دچار همين تغييرات 20-16قفس هاي  . جاي داده بودند) طبقة پائينتر آن 
قراري كه بعد ها يكي دو زنداني گفت  قاضي احمد راتب فقيري تا آن روز ( گرديد 

  ) .    بود 15 -10ها همچنان در ميان بخش زندانيان 
به هر رو ، به مجرديكه زندانيان  وارد پنجره مي  شدند ، به خاطري كه هر كي 

 خودش دست و پا نمايد ، شتابزده و نفس سوخته از مي كوشيد جاي بهتري براي
در چنين حالت كه زندانيان  . تنگناي رهرو ميان پنجره و ديوار عبور مي كرد 

اسباب و اثاثيه  شان را بر دوش مي كشيدند ، بار و بستره ، حركت شان را دچار 
ظه  درهمين لح. اشكال ساخته ، برخالف خواستة شان ؛ كند تر حركت مي كردند 
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 ديدم جواني قد بلند ، قوي "... !  توخي صاحب اجازه بدهيد ": صداي شنيدم 
.  هيكل و سفيد چهره ، كوله بار روي شانه ام را برداشته گفت وي را تعقيب نمايم 

 توخي صاحب ":رحماني صاحب به خاطري كه مرا از ترديد بيرون نمايد ، صدا كرد 
سر انجام از تنگناي . به گرمي  جور پرساني كرد آنگاه با اين جوان . "بانش كه ببره 

را كه در  هايي در فكر اين بوديم تا همان جا. رهرو گذشتيم و وارد قفس شديم 
اتفاقاً همينطور .  كنيم "تصاحب"پنجره قبلي داشتيم ، عين همان جاي را باز هم 

علي با زماني كه از دروازة فرعي وارد  قفس اصلي شديم ، داكتر احمد . هم شد 
زماني كه چشمم به   . "... اونه ، دگروال  صاحب در اونجه ايستاده ": هيجان گفت 

 افتاد ، متوجه - كه رفقا وي را به همين نام ياد مي كردند -دگروال صاحب شكور 
شدم كه متصل به شرق پنجره بر روي جايش ايستاده  زندانيان تازه وارد را با دقت 

 آن روز دگروال صاحب شكور را نديده بودم ، فقط اسم تا قبل از. نظاره مي كند 
دگروال صاحب : به هر رو ، برخي زندانيان چپ مي گفتند . وي را شنيده بودم 

به طرف . شخصي است  سنگين و با تمكين ، مودب و بسيار مهربان و كم گپ 
آن جوان با .  رفتم - كه ناديده همديگر را مي شناختيم -دگروال صاحب شكور 

مكين و پر محبت كه شايد چند روز قبل از ما درآن پنجره آمده بود ، كوله بارم را ت
. من از صميم قلب از وي تشكر كردم . در نزديكي توشك دگروال صاحب گذاشت 

: رحماني صاحب با خنده گفت . از رحماني صاحب  خواستم كه وي را معرفي نمايد 
اينبار با وي بغل  . "رادر حقبين است عثمان جان را چطور نمي شناسي ، ب!   واي "

عثمان جان را بعد از مدتي  زندگي در آن قفس ، . كشي و روبوسي  نمودم  
حبس وي  را . صميمي ، صادق  ، با نزاكت و خوش برخورد با زندانيان  چپ ، يافتم 

خودش مي گفت در رابطه به طيف چپ انقالبي  زنداني .  سال رقم زده بودند 20
فرد دومي كه . آنگاه با دگروال صاحب  بغل كشي و جور بخيري نمودم  . نشده است

به طرف چپ وي . اندكي دورتر در صف ما جاي گرفت ، داكتر احمد علي بود 
رحماني صاحب توشك اش را پهن كرد و بعد از جور بخيري با  دگروال صاحب  به 

.   جور بخيري نكرد داكتر احمد علي با  دگروال صاحب. كار و بارش رسيدگي نمود 
. وي در فكر اين بود تا به تنهائي  دگروال صاحب  را گير آورده با وي صحبت كند 

شايد هم پيش خود سنجش كرده بود ، در صورتي كه دگروال صاحب سالم اش را  
... ر چنين صحنه اي ـد ؛ نمي خواست  كه ما ناظـجواب ندهد و از وي رو برتاب

  . باشيم 
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  دگروال صاحب  را  از چه مدت پيش دراين پنجره  آورده بودند به خاطر ندارم 
در هر حال ، زماني كه از وي پرسيدم كه با كي  انديوالي دارد ، گفت به تنهائي . 

منهم جريان همكاسه بودن با داكتر احمد علي را به طور فشرده . نان مي خورد 
. هم با وي  همكاسه باشم برايش تشريح كردم ، و اضافه نمودم بيش از اين نمي خوا

 در صورتي كه خواسته باشيد ما هر دو مي ": دگروال صاحب با مهرباني گفت 
رفيق رحماني را در گوشه اي پنجره  گير آورده  موضوع . "توانيم يكجا نان بخوريم 

اين رفيق كه . تنها بودن  دگروال صاحب  و  همكاسه شدنمان را با وي مطرح كردم 
حاال كدام گپي  نداره  هر دويتان : زياد جدي نمي گرفت ، گفت چنين حاالت را 

ادامه ) داكتر .... (من ببينم تا كي انديوالي من با اين  . مي توانيد  يكجا نان بخوريد 
  .خواهد داشت 

درجريان  نقل و انتقاالت ، زندانيان حتي الوسع تالش مي كردند تا كار و بار جا 
زندانيان تازه وارد به اين قفس ، همه از . ام دهند به جايي شان را با شتاب انج

بعد از رفع . شدت خستگي ناشي از كوچ كشي بر روي توشك هايشان  نشستند 
خستگي برخي ها در فكر چاي دم كردن شدند ؛ عده اي هم به خاطر تهيه آب 
براي شستشوي سر و بدن خود به گوشه و كنار قفس شتافتند ؛ عده اي ديگر براي 

  .، به راهرو دور قفس پيچيدند ...  و " 2 بالك " ديدن
رحماني (  دگروال صاحب شكور با چند گيالس چايي كه در ترموز داشت از ما 

ما مطالبي را در رابطه با اين پنجره از دگروال صاحب . پذيرايي كرد )  صاحب و من 
تركيب وي كه شخص كم حرفي بود ، به طور فشرده  در مورد پنجره و . پرسيديم 

قبلي آن ، همينطور شمار زندانياني كه در پنجره باقيمانده بودند ؛ هكذا چگونگي 
استفاده از تشناب و آوردن قره وانه و نان خشك و بسا مسايل مربوط  به  پنجره ؛ 

بعد از پايان صحبت وي پيرامون برخي  مسايل مربوط به اتاق . چيز هاي گفت 
ره كرده ، از جايم بلند شده به دگروال صاحب گفتم هايي كه ما قبالً درآن بوديم اشا

زماني كه . تا هوا تاريك نشده مي خواهم  گشتي به دور پنجره زده بيرون را ببينم 
در پشت قفس ، يعني به  راهرو باريك دور آن رسيدم ، ديدم چند  زنداني  از 

بود ، دريچه گك هاي رو به غرب آن رهرو ، كه شيشه هاي چند تاي آن شكسته 
من هم  در برابر يكي از دريچه گك ها قرار گرفته از . بيرون را تماشا مي كنند 

، كه در " 2بالك"چوكاتك آهني آن صحن خارج زندان دايروي ، بخشي از سرك 
ميان دو ديوارسنگي واقع شده ، و قسمتي از ميدان آن بالك و چهار تعمير غول 

دن آسمان بلند و فراخ ، و نگاه به قلة دي. پيكر سه طبقه يي آن را  تماشا كردم 
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كوهي  كه اژدهاي زندان چون لكة ننگي به رنگ خاكستري به دامن  منزه اش  
نشسته ، احساس و عواطف انساني زندانيان را چنان به بازي گرفته بود كه  همه 
خاموشانه  با نگاه هاي جستجوگرشان زمين هاي آن طرف  زندان و دامنه وسيع و 

نمي دانم تا چه مدتي در آن سكوت و . ب غرب آن را نظاره مي كردند بلند جنو
روح افزا قرار داشتيم كه  صداي آن مالي  شيطان صفت جمعيتي ، چون  سكون

تازيانه اي  بر پيكر آن سكوت  دل  آرا  و مهربان رهرو و دريچه گك هايي كه براي 
 ما  از ميان رخنه هاي آن  لحظاتي چند  اجازه داده بودند  تا عقاب انديشه و خيال
.  فرا مي خواند "نماز ديگر"بيرون جهيده به پرواز آيد ؛ بلند شد كه زندانيان را به 

بلي ، آن مكارِ بي عار و ابليس نا بكار مي خواست  زندانيان باز هم  سر سجدة 
 " گناهان "بندگي  بر زمين اطاعت و تسليم نهند ، تا خداي قهار بر سر مهر آيد  و 

 اين بدين معني بود كه ، -!!شانرا ببخشد و دروازة زندان را بر روي  شان بگشايد 
اگر آنان مرتكب گناه بس عظيم خيزش در برابر استعمار روس نمي شدند وتن به 

حال كه مرتكب چنين خطاي بزرگ شده اند . پستي نمي دادند ، بندي نمي شدند 
 كبريا طلب آمرزش نمايند ، تا بخشيده بايد به نماز ايستاده شوند و از بارگاه ذات

  ! !شوند و از قيد وبند رها گردند؟ 
كساني به داخل قفس رفتند و كساني هم ترجيح  دادند درهمان جا بمانند و از 
پرافشاني عقاب بلند پرواز  انديشة جست وجوگر شان در فضاي بيكرانِ بيرون از 

  .پنجره لذت ببرند 
ودي در خور ستايش به نام  آزادي  وجود داشت ،  در بيرون از دريچه گك  معب

كه ما زندانيان  براي ديدنش در آنسوي زندان ، از سجده در برابر خداي ناديده ، كه 
  . ؛ منصرف شده بوديم "برگ بدون اراده اش نمي تواند بجنبد"

بعد از پايان نماز كه زندانيان  به جاي هاي خود نشستند و شماري هم به كار 
د  نظر شان  مشغول شدند ؛ من  در جريان قدم زدن به دور پنجره ، زماني هاي مور

كه از برابر ميله هاي آهني كه در عقب آن توشك ام قرار داشت ، عبور مي كردم ، 
ديدم داكتر احمد علي   دگروال صاحب  را تنها يافته و درگوشة توشك اش نشسته  

به درون ، قدم زدن به دور قفس بعد از مدتي  . كندمي به آهستگي با وي صحبت 
دگروال  ش را با  ا داكتر احمد علي گپ و سخنمتوجه شدم   .پنجره برگشتم

من ظرف نان و ترموز و گيالس چايخوري .  خاتمه داده و از آنجا رفته است  صاحب
. دگروال صاحب بود گذاشتم ... ام را جمع كرده ، در آنجايي كه ظروف نان خوري و

من پيش بيني . ان از انديوالي مشتركمان با خوشي استقبال نمود اين دوست مهرب
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كردم كه جدا شدنم از دسترخوان را ، احمد علي به مفهوم بريدن آخرين رشته 
( به همين سبب . ارتباطم با خود تلقي كرده  از اين تغيير بسيار ناراحت خواهد شد 

 من دست به توطئه متوجه وي مي بودم كه اين بار با چه شگردي برضد) بايد 
 اين كـدام گـپي مهـم نيست ، بگـذار هر چه ": دگروال صاحـب گفت . خواهد زد 

   ."... او كه رفيق ما نيست . فكـر مي كند بكند 
داكتر احمد علي ، همكاسه شدنم با  دگروال صاحب  را توهيني به خود 

 در پي توطئه  اضافه شد ، و-  نسبت به من -پنداشته ، عقده اي بر عقده هايش 
  ...  .جديد عليه من دست و آستينش را باال  زد 

در فكر داكتر احمد علي و خنثي نمودن توطئه هايش در گذشته بودم كه 
 خبر داري اين خاين  ،  توخي  صاحب": گفت سكوت را شكست و دگروال صاحب 

ز وي ا . " را رد مي كند تسه دونستالين و مائوا]  احمد علي داكتراشاره به [ 
در زمينه رد  استالين و مائو تسه دون   پيشتر كه با شما گپ مي زد   ": پرسيدم 

دگروال صاحب در رابطه با متن صحبت هاي چند دقيقه  . "اظهار نظر كرد ؟ 
 نه پيش " : به جوابم چنين گفت پيشترش با داكتر احمد علي هيچ تماس نگرفت ؛

به ارتباط صحبت دگروال صاحب  . "ند  رفقا برايم گفته بود رااز اين خبر نقدش
بحثي پيرامون نقش استالين در ساختمان سوسياليزم و جنگ ميهني ضد فاشيستي 

  ؛و آثار و ساير خدمات اين شخصيت بزرگ ويكي از رهبران پرولتارياي جهان
همچنان مائوتسه دون و دستاوردهاي  نهايت مهم وي در زمينه  اقتصاد وسياست ، 

  . باز شد  لنينيزم – تكامل ماركسيزم وجنگ و فلسفه 
!  قروانه چي تيار باش ": گرم گفت و گو بوديم  كه باشي به يكبارگي صدا كرد 

غذاي نخستين شب .  شام كه فرا رسيد قره وانه را نوكريوال ها از بيرون آوردند  . "
را در آن قفس ، من و  دگروال صاحب   در يك دسترخوان ، و  در دسترخوان 

  .   ي  رحماني صاحب و داكتر احمد علي صرف كردند دوم
 از    موقف خودش در رابطه با خط تسليمية در پايان  بحث الزم ديدم دربار

دگروال   ببخشيد " : مطرح كردم زماني كه سوالم را بدينگونه.  سوال نمايم وي
ا  بود ، خود شم  موقف شما در رابطه با خط تسليمي رفيق هايتان چگونه صاحب

از .  ؛ چهره باز دگروال صاحب گرفته شد "آيا در آن سند امضاء كرديد  ، يانه ؟ 
آنجايي كه آماده شنيدن چنين پرسشي ناگهاني نبود ، ناراحت شده بعد از مكث 
  :  كوتاهي جوابم را طوري داد كه ديگر ميل ندارد در اين زمينه از وي چيزي بپرسم  
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ني كه آنرا به من نشان دادند ، بعد از مطالعة آن من امضاء نكرده ام ؛  زما! نه « 
   »" چيزي خوبيست ؛ نوشته را  به آنان پس دادم ": گفتم 

به سببي كه فضاي يك صحبت خودماني و رفيقانه  به خاطر سوالم  به يكبارگي 
برهم خورده بود ، و از جانبي ديگر حوصله جرو بحث هاي هيجاني و عصبي گونه را 

واستم  پيرامون مسئله باز هم چيز هاي از وي  بپرسم ، مثالً در هم نداشتم ، نخ
در رابطه  با .  » " چيز خوبيست "متن سند چه نوشته شده بود كه شما گفتيد 

 كه اين خود تأئيد تلويحي خط "چيز خوبيست "اصل سند  تسليمي و گفتن 
. نصرف شدم تسليمي بود ؛ مي شد اضافه تر از وي در اين باره پرسيد ؛ ولي من م

تأكيد نموده گفته ) امضاي سند تسليمي ( سرمعلم صاحب قادرخان بر اين مسئله 
وي كدام استثناي در مورد كدام . بود كه  تمام اعضاي سازمان آنرا امضاء نموده اند 

داكتر احمد علي همچنان از امضاء . عضو مركز و يا كادر سازمانش قايل نشده بود 
وشته اش تذكر داده است ، اگر روي نوشته احمد علي نمودن دگروال صاحب در ن

كه خود از زمرة تسليمي ها مي باشد ، حساب نكنيم و حرف رفيق قادر را نيز از 
 در - محاسبه خارج نمائيم ؛ مگر يك اصل مسلم و كنكريت ، يعني عملكرد خاد 

ي  در مورد برخورد با اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركز-امتداد جناياتش 
) بطور مثال : ( سازمانهاي چپ انقالبي در برابر ما قرار خواهد گرفت ؛ و آن اينكه 

يك تن از اعضاي مركزي سازمان پيكار هيچگونه ) يك اسم فرضي ( هرگاه  احمد 
اعترافي در زمينه عضويت اش  در مركز سازمان چه ، كه ؛ حتا در خود سازمان هم 

) اسم فرضي (  كه رفيق تسليم شده اش  ستار نداشته ؛ مگر خاد بر مبناي اعترافي
در زير شكنجه نموده و از عضويت  احمد در كميته مركزي معلومات داده ، و يا 
عامل نفوذي خاد زير پوشش آن سازمان ، از عضويت  احمد در مركز سازمان اطالع 

)  عضو تسليم شدة سازمان ( داده ، خاد برمبناي همين خبر و يا شهادت  ستار 
مگر اينكه  احمد  سند تسليمي  سازمان اش را  ؛ حمد را بطور قطع زنده نمي ماندا

  .امضاء  كرده باشد 
زنده ياد شاهپور قريشي هيچگونه اعترافي در زمينه عضويت اش در ساما 
نداشت ؛ مگر اعدامش كردند ؛ حتا شمار زيادي كادر هاي ساما ؛ من جمله انيس 

را كه كدام اعترافي ... ، عارف ، سلطان و  ) "گالب" ه معروف ب( آزاد ، انجنير زلمي 
  .اعدام نمودند ) متكي به دو عامل فوق الذكر ( نداشتند 

هدف از بررسي فشرده  در زمينه امضاء كردن و يا نكردن  دگروال صاحب شكور 
عضو مركزي سازمان پيكار در سند تسليمي ، كدام دشمني و يا بد بيني با وي 
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 مي باشد ، تا - منحيث پرنسيپ -غرض از آن روشن شدن قضايا نبوده ؛ بلكه 
كه پشتارة  رنج ناشي از عقده هاي حقارت [ منتقدان خيره سر و خود غرض 

طبقاتي و نژادي شان را بر شانه  حمل مي نمايند ، و در جهت حل صحيح و 
پايه و پوچ منطقي آن نكوشيده و يا ناتوان بوده اند و مي خواهند با نقد وا نتقاد بي 

و توهين آميز ، از خاطرات زندان اين قلم ، بزرگ و متبحر ، اصولي و همه جانبه نگر 
، پيشتاز و يكه تاز و يگانه سازمانده ، و داراي هويت مبارزاتي بي همتا در گذشته و 

برآن انگشت ] حال جنبش انقالبي ، در اذهان نسل برومند و مبارزكشور حك شوند
امضاء پاي سند ( ه خاطرات زندان در مورد رفيق اش مسئله نگذراند كه نگارند

من از دگروال صاحب حينكه  به درد استخوان . را ناديده گرفته است ) تسليمي 
سوز سنگ گرده مصاب شدم و اين رفيق مواظبت رفيقانه از من نمود ؛ از صميم 

  .قلب از وي تشكر مي نمايم 
به زندانيان چپ ... ) اگرد مستري ومثل قيوم صافي و ش( برخي از مستنطقين  

همين مغز . مي گفتند  دشمن اصلي ما نه شما ها ؛ بلكه اعضاي رهبري تان است 
تاريخ جنايات اين جنايتكاران حرفه اي . "... ها  دگهايتانه را بر ضد ما قرار داده اند 

اي كه زير نظر باداران روسي شان جنايت مي كردند ؛  نشان داد كه نه تنها اعض
كميته مركزي  سازمان هاي چپ را از دم تيغ كشيدند ؛ بلكه اعضاي علي البدل آن 
سازمان ها را نيز زنده نماندند ؛ مثل دو عضو علي البدل سازمان تسليم ناپذير ساوو 

شير علم افتخار بلند مليت پنجشير كه در . يونس زرياب و شيرعلم : ، زنده يادان
اوو براي اعدام برضد سوسيال امپرياليزم شوروي و اثناي بيرون كشيدن رزمندگان س

حزب مزدورش شعار مي داد ، ننگ آن مليت  ؛ يعني قومندان شمس الدين 
پنجشيري  با يك ضربه كمرش را  طوري شكستاند كه در يك لحظه  قلب پر 

جالدان از بازوان الغر و نحيف اش گرفته . آرزوي اين كمونيست از حركت باز ماند 
  .نش را كشان كشان به قربانگاه استعمار تحويل دادند جسد بيجا

آن اعضاي اصلي و يا علي البدل  يكي دو  سازمان ، كه تسليم شده و مخفيانه  
[ با اطالعات زندان  در رابطه قرار گرفتند ؛ زنده ماندند ، از اين امر مستثني اند 

د تأئيد قرار دادند ؛ همين تسليمي ها تجاوز امريكا و ايساف را هم به كشورشان مور
حتا  يك تن  از آنها از طريق مصاحبه در راديوي امپرياليستي تجاوز را قانوني 

  ]  . خوانده به ستايش از آن پرداخت 
گفت .  در مورد امضاء كردن داكتر احمد علي كه از دگروال صاحب  پرسيدم  

  . او هم مثل ديگران در آن  نوشته  امضاء كرده است ": كه 
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  : تأملي در مورد  دو خادي نفوذي از سازمان پيكار - 2 

  
يكي از روز ها  ، در بخش ديگر قفس  يك جواني كه اندام باريك قد كوتاه و 
سري كوچك داشت ؛ به خاطري توجه ام را جلب كرد كه ديدم در جريان رفت و 

  با لحن-آمد به اينسو و آنسوي  قفس ، گاهي هم يكي دو زنداني تازه وارد را 
 امر و نهي مي كند كه ريزه هاي نان و -صاحب خانه و يا مثل  باشي درون فابريكه 

يا كثافات را به درستي به داخل بيرل بياندازد و يا منقل پخت و پز را اينطور و 
  .... . آنطور كش نكنند كه خراب مي شود و يا 

تر از  كه يك هفته  بيش- باري متوحه شدم كه وي در هنگام عبور از برابرم 
 با نگاه هايي دزدانه دو سه كرت  به طرفم -آمدن ما به اين قفس نگذشته بود 

تعجب كردم كه چرا ... . موجي از نفرت و كين را در نگاهش  ديدم  . نگريست 
در پي آن شدم تا هر چه زودتر وي را بشناسم . چنين چيزي را احساس مي كنم 

مي خواهم : يان گذاشته برايش گفتم موضوع را با رفيق رحماني در م. كه كي است 
هر چه زود تر اين شخص را بشناسم كه چرا موج نفرتش را با نگاه به طرفم فرستاد  

 او فضل رحيم برادر فضل كريم است ": رفيق رحماني با خنده بلند اظهار داشت . 
  و بار بار با حكيم توانا يك جا مصاحبه كردند و سازمان  پيكار... كه در تلويزيون 

 را كه  به مائو تسه دون  پارس " نقاد "من چهرة اين .  "مائو تسه دون را كوبيدند 
كه در ) در قالب اعضاي مركزي سازمان پيكار(كرده بود ، در ميان آن جمع خادي 

تلويزيون دولت مزدور ، بار بار ظاهر مي شدند ،  تشخيص نتوانسته و به خاطر 
يم را كه ريش مانده  و در همين قفس بود ؛ نداشتم ؛ حتا چهره برادرش فضل كر

  . تشخيص  نتوانستم  
كمتر ديده و يا شنيده شده بود كه باشي ها در برابر زندانيان طيف چپ انقالبي 
با لحن آمرانه و با خشونت صحبت كرده باشند ، چه برسد به آنكه باالي آنان  امر و 

خورد شان با  زندانيان چپ ، باشي ها همواره سعي مي كردند در بر. نهي نمايند 
مراتب ادب را رعايت نمايند و با لحن آرام گپ  بزنند و از امر و نهي باالي آنان 

اينها بعضاً درصحبت رويا روي با طيف چپ انقالبي ژست محترمانه . اجتناب ورزند 
. يي هم  به خود گرفته اسم زنداني مخاطب را با پسوند صاحب ادا  مي كردند 

 پنجره نيز نه تنها در برابر ما ؛ بلكه در برابر ساير زندانيان نزاكت و باشي همين
به گونة   مثال هرگاه يك تن از چپي ها ريزه . احترام را جداً در نظر مي گرفت 
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هاي دسترخوان را به بيرلي كه در گوشه اي از قفس قرار داشت  ؛ مي انداخت  
درقفس هاي (   باشي هاي خلقي وكدام ريزه و توتة نان بر سطح قفس مي افتاد ،

متوجه مي ) در بالك هاي زير فرمان خاد ( و باشي هاي خادي ) زندان دايروي 
با اين شكل . شدند ، خودشان آنرا بر مي داشتند و در بيرل كثافات مي انداختند 

طرف را متوجه مي ساختند كه احتياط كند كه  بازمانده هاي دسـترخـوان را به 
مسلماً علـت ظاهـر ســازي آنـان كه چهـره هاي شـناخته ( ل نريـزد بيرون از بيـر

؛ مگر ) شده در زنـدان  بودند ، ترس از مجــازات شـان در خـارج از زنــدان بود 
يا به گـفتة . اين كاسـه گك شكـستة پطـره خـورده ، صــد بار داغـتر از آش بود 

زدور نـو كه آهــو را مي گـيرد به دو  مـ" ، و يا " اوقـي پنجــره"رفيق رحمــاني 
 ، بـه اشـكال مخـتلف مي خواسـت بـاالي زنـدانيـان و به طـور اخـص ، "

بابايي و ]  *[منسوبين طـيف چـپ انقـالبي يا بـزعــم خــودش مائـويست هــا  
خانخاني كند و با رفت و آمد هاي بالمانع اش به خارج ازپنجره به زندانيان فخر 

  .... .  كه مزدوران خلقي روس در زندان نيز دست نوازش برسرش كشيده بفروشد
، يكي از ... اكثريت زندانيان و مجموع چپ انقالبي مي گفتند كه خاد در بالك 

) البته منهاي تيلفون( اتاق هاي دهليز را با تمامي وسايل كار آمد يك دفتر رسمي 
حكيم توانا فضل رحيم و فضل ( در اختيار اين تيم وطن فروش و خاين به مردم 

گذاشته بود ، تا در داخل زندان به نفع استعمار سوسيال امپرياليزم شوروي ) كريم  
  ... ! فعاليت نمايند و گويا سمبولي شوند براي ساير زندانيان 

به هر حال ، كامالً به خاطر دارم ، زماني كه من از منطقه پشت چايخانه  عبور 
   آبگرمي به گوشه اي گذاشته  شده ، فوراً  به آن سمت مي نمودم  متوجه  شدم 

  
  

 كه در آن ايام  بنابر دستور روسها ، خادي ها  و همكاران  شان چه در خارج -] [ *
به طيف چپ ) شعله اي( از زندان ، چه در درون زندان  از اطالق  واژه گرانسنگ 
شتند كه مردمان آگاه و با انقالبي خود داري مي كردند ؛ زيرا كه به درستي اطالع دا

عليه شاه خاين ، طبقه ) شعله اي ها ( خبر در سراسر كشور كه از مبارزات اينان 
حاكمه و مزدورانش و تجاوزگران روسي و مزدوران خارجي و داخلي اش آگاه بودند 

و هم اكنون از موقعيت اينان در زندان هاي كشور و مبارزات شان عليه بيدادگري . 
  ].انان  مزدور اطالع دارند و از آنها حمايت مي نمايند  هاي زندانب
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خواستم از چنين فرصت طالئي استفاده نموده يك آفتابه آب جوش تهيه رفته 
نمايم ، تا آنرا در سطل آب بسيار سرد  مخلوط كنم كه  اندكي از سردي آن كاسته 

بودم كه اين مصروف جوش دادن آب . شود و از آن براي شستن خود استفاده نمايم 
در همان جا سر رسيده  مرا با لحن يك صاحب منصب ) در نقش تسليمي ( خادي 

 باز كه خالص شدي آب گرمي را ده ": سختگير مخاطب ساخته چنين گفت 
وي را با صداي بسيار بلند طوري كه ديگران هم شنيده بتوانند ؛ با . "! جايش بان 

. خله در كار ديگران بر حذر نمودم الفاظ و كلماتي كه مستحق آن بود  از مدا
با . جمالت را طوري ادا  كردم كه بار اهانت و تحقيرآن وضاحت بيشتر داشت 

شنيدن چنين كلمات آنهم با صداي بلند رنگ وي از شدت خشمي آميخته با هراس  
آنگاه  تعدادي از زندانيان ، در آن محل . به شدت  سفيد شده  صحنه را ترك گفت 

زماني كه از موضوع مستحضر گرديدند ، آنان  . رد جوياي معلومات شدند آمده در مو
هم از خانخاني و ملك بازي و اوقي گري هاي اين جاسوس  فرومايه  چيزي هاي 

به تحليل و ارزيابي اين قلم ، اين . گفتند و از برخورد من با وي ابراز رضايت كردند 
 پرورده هاي مخفي شبكه هاي از) حكيم توانا ( دو و آن بزرگ استخوان شان 
  .بودند ) جناح  نجيب گاو ( استخباراتي حزب وطن فروشان 

روزي درمحل چايخانه و پخت و پز ، شخصي را . مدتي از اين گپ گذشته بود 
قدش نسبتاً بلند بود ، .  كه قبالً  زندانيان در مورد وي معلومات داده بودند ، ديدم 

به ظاهر جواني بود سنگين . ي خوانده نمي شد و از سيماي پوشيده از ريشش چيز
زماني كه نگاه ما بهـم به هم خـورد  ، وي با دقت . و با تمكين ، جدي و با نزاكت 

من هم   متقابالً به جواب سالم وي  . زودگذر به چهره ام نگريسته سالم داد 
گ از پرداختم و نگذاشتم كه به طرف ديگر رفته و يا مصروف كارش شود ، بالدرن

نامبرده كه كوره  . " شما از جملة اعضاي سازمان پيكار هستيد ؟ ": وي پرسيدم 
ديده و آزموده به نظر مي خورد ، فهميد كه  سوال كننده او را به درستي مي 

 بلي  ما و شما يك گذشته مشترك ": شناسد  با آن هم  با لحن آرام  چنين گفت 
 ،  با لحن يك "چطور ؟ ": پرسيدم   .  " داشتيم ؛ مگر حاال راه ما از هم جداست

مبارز حرفه اي كه از ابراز  چنين مسايل  كدام هراسي به دل راه نمي دهد ، چنين 
  ما حاال به نظرات  نوي رسيده ايم و از ديدگاه خود به مسايل سياسي ": گفت 

براز به سوال كردن ادامه داده ا . "ايدئو لوژيك درگذشته ؛ به نقد پرداخته ايم 
  نقد تان از ديدگاه گذشتة تان در مراحل تحقيق شكل گرفت و يا بعد از ": داشتم 
وي با خونسردي آميخته با نوعي غرور و سربلندي كاذب كه گويا از خود  .  "آن ؟ 
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  نه ما مدت ها  پيش از زندان به چنين ديدي ": انتقاد مي نمايد ، چنين گفت  
و با لحن يك ديپلمات كاركشته پرچمي مخفي در   آنگاه با نزاكت "دست يافتيم 

  .  گفته  به كارش مشغول شد " ببخشيد "وزارت خارجه دوران ظاهر شاه  
  تسليمي هاي مفتضح و "  ايدئولوگ "به اصطالح ! بلي ، خوانندگان  گرامي 

كتابي نوشته ، تحت عنوان ) حكيم توانا (  رسوا ، كرمزده ومتعفن از لحاظ سياسي 
رفيق موسوي كه اين اثررا قبالً دستياب و  ) . "شكست مائويزم در افغانستان   "( 

 اين اثر به كمك شوروي ها در دورة  جنگ مقاومت  نوشته  ":مطالعه كرده گفت 
   . " سرا پا ناسزا و توهين به مائو تسه دون مي باشد  كهشده ،

ي  كه تيلفوني برايم از وراي چند جمله ا. من تا كنون اين كتاب  را نخوانده ام 
خوانده شد ودر آن مائو تسه دون توهين گرديده ، استنباط كردم كه اين نوشتة 
مبتذل اساساً توسط  يك تيمي مشتمل بر نخبگان حزب توده ايران ، عوامل تاجيك 
كي جي بي  شده در نقش اكادمسين و استاد فاكولته و دو سه تن پرچمي چيز 

سوسلوف   -رويزيونيزم خيانت پيشه خروشف . است نويس شكل و شمايل داده شده 
اين دشمنان درجه يك كمونيزم و پيشوايان پرولتارياي جهان بخصوص استالين و 
مائوتسه دون و به دنبال آنان تئوريسين هاي احزاب رويزيونيستي جهان به ويژه 

اي  لنينيزم را  از نگاشته ه-حزب توده ايران طي دهه ها كوشيده اند ماركسيزم 
رهگشاه استالين ومائوتسه دون جدا نموده و آن را در البالي نگاشته هاي مبتذل 

  . سازند " بي ضرر" و"بي اثر "خود 
در دوراني كه تره كي و امين به كشتار مردم مشغول بودند ، باند اينان جرأت 
نمي كردند  طيف چپ انقالبي  بر خاسته از جنبش دموكراتيك نوين افغانستان  را 

اين .  بكوبند و عليه آنان به لجن پراگني بپردازند " شعله اي "نام و نشان به 
  گويا به نقد مي " چپ افراطي "جنايتكاران مزدور اين طيف را با كاربرد  مقوله 

 "همانطوري كه  به عوض  گفتن و يا نوشتن مقولة افغان ملت ، . ( كشيدند 
  ) . به كار مي بردند "ناسيوناليست هاي تنگ نظر 

بر " فهميده " زماني كه تجاوز به كشور ما صورت گرفت و كارمل ميهن فروش و
آن اندكي آزادي كه امين در كارو بارش از . چوكي رياست جمهوري نت و بولت شد 

 را  اليق  اندكترين آزادي عمل در "فهميده"آن برخوردار بود ، باداران ؛ اين نوكر 
طبق فرمان .  موارد كوچكترين عملكرد نديدند كار و بار سياسي و اتخاذ تصاميم در

كاربرد واژة مائويزم را به نوكرانش ) برژنف ( جالد خلق هاي شوروي و افغانستان
هم در نشرات  داخلي و هم در نشرات خارجي و هم در زندان ها . توصيه كرد 
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جواسيس دولت دست نشانده كه از محبوبيت واژه شعله اي در ميان مردم 
 به درستي آگاه بودند جرأت نمي كردند اين واژة پر بار انقالبي را بر زبان افغانستان

در عوض شعله   اي  خطاب نمودن اين طيف شناخته شده و محبوب مردم . رانند 
به زعم و به تعبير اين جنايتكاران حرفه  . مي ناميدند ) البته غياباً ( آنها را مائويست 

ارتباط خارجي  پيدا كرده  شنونده گويا آنان را از اي ، گويا بردن نام مائويست بار 
از آغازين   روز هاي تجاوز شوروي به . وابستگان به كشور چين مي پندارد 

افغانستان  واژة مائويست را پرچمي ها و خادي و خلقي ها در ميان مردم بخصوص 
دون اينكه طيفي از چپ انقالبي قبالً مائوتسه . در درون زندان ها پخش كردند 

انديشه به مائويزم رسيدند  با تأسف كه تا كنون موفق نشدم تاريخ و مبداء چنين 
  .استحاله اي  را دريابم بر من خواهند بخشيد 

  

  ي ـازمانـديدار  با يك رفيق س  - 3

  :كه از طبقه سوم به ديدنم آمد        

  
اخل رهرو ، زندانيان دوتن پهلوي هم  و يا يك تن  به تنهائي به د از طرف روز

گردش  به دور قفس براي ما از بسا جهات مفيد . باريك دور قفس  قدم مي زدند 
 از جا  ،زماني كه دلتنگي و ناراحتي  به نقطه غير قابل تحمل مي رسيد. بود 

هنگامي كه مانده مي شديم به داخل قفس . برخاسته به قدم زدن مي پرداختيم 
 يا پيش يكي از همزنجيران رفته با وي برگشته يا بر روي جاي خود مي نشستيم و

زندانيان درون پنجره از نگاه  تركيب  خود مربوط به . به صحبت مي پرداختيم 
جريان  آشنائي با هر يك  از هم . تنظيم ها و سازمان ها و احزاب ، مختلف بودند 

براي مدتي ذهن مان را ... اتاقي ها و صحبت پيرامون  مسايل سياسي و اجتماعي و
شغول مي ساخت و گذشت بسيار ُكـند و فرساينده زندان را كمتر احساس مي م

  . كرديم 
گاهگاهي يك يا دو چهره نو در درون پنجره و يا در هنگام قدم زدن به دور 

اين ها مهماناني بودند كه در هنگام تفريح و يا نوبت . قفس  به چشم مي خورد 
 ما مي آمدند و به همين پنجرةانه ديگربه كانتين و يا به بهانه شفاخانه و يا كدام به

گاهگاهي هم ديده شده بود كه يك .  ما به اتاق خود بر مي گشتند  پنجرةطريق از
زنداني از سرباز  يك اتاق در منزل ديگر تقاضا مي نمود كه مي خواهد يك تن از 

 نمي اعضاي فاميل اش را براي چند دقيقه ببيند ؛ سرباز اگر زياد خشن و با دسپلين
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بود به زنداني اجازه مي داد و زمان توقف اش را در اتاق تعيين  مي كرد و تاكيد مي 
  .نمود كه از وقت معينه نبايد ديرتر در اتاق  بماند 

 اين پديده را در درون زندان  ، از آن زماني كه ما مربوط وزارت داخله شديم
گاه از اين به اصطالح برداشت اين قلم  و شماري از زندانيان آ. ساختند  رايج 

تضاد ميان باند هاي خلق و پرچم بعد از تجاوز « :  اين بود كه "مهماني رفتن"
هم چشمي و ( اين تضاد . سوسيال امپرياليزم  به افغانستان  به اوج خود رسيده بود 

در تشكيالت دولت دست نشانده و در تمام )  دشمني و تقابل ، بعضاً مسلحانه 
 ،  به وضاحت مشاهده " حزب دموكراتيك خلق "طة نفوذ نظامي عرصه ها بويژه حي

زندانبانان . مي شد ، كه در زندان هم اشكال مرئي و نامرئي به خود گرفته بود 
خلقي كه در هم چشمي و تقابل و دشمني با زندانبانان خادي قرار داشتند چنين 

فق گردند از شدت پديده اي را در حيطه امر و نهي خود رايج ساختند ، تا اگر مو
نفرت  مردم و زندانيان  به خاطر جنايات  و كشتار هاي دسته جمعي كه در زندان 

 مرتكب شده بودند ؛ بكاهند و  -  در دوران  تره كي و امين - ها و خارج از آن  
خشم و نفرت مردم و زندانيان را متوجه حريفان وطن فروش خود ساخته و دشمني 

از همين . دهند و هم چنين در بين زندانيان نفوذ كنند آنها را بر ضد خود كاهش 
 را در زندان به گونه نيمه علني طوري كه گويا ازنظر و  نظارت "مهماني"سبب 

  » منصبان دور بماند ؛  رايج ساختند ب سرباز  بخصوص صاح
 چنين برداشتي از بسا جهات مقرون به حقيقت بود ؛ زيرا كه  اداره زندان  

 زنداني را از يك پنجره به پنجره ديگر ناديده مي گرفت "خپ و چپ"جريان رفتن 
 ماه  پيش در زندان كم و بيش خودش را در اين اتاق و آن اتاق 9پديده اي كه از . 

مي  " مهماني رفتن"زندانيان به آن . ، در اين منزل و آن منزل نشان  داده بود 
، در بخش هاي قبلي صحبت شده  با آنكه "اني رفتن ـمهم"ه با  ـدر رابط. گفتند 

د ـره ديگر  از حـي يك پنجره به پنجـف زندانـبا آنهم اضافه مي نمايم كه مدت توق
ر زماني كه مجموع  د.  [  مي كرد ءتواـب را احـت ، تا حد اكثر يك شـاقل يك ساع

 اين رفت و آمد ها شكلي بسيار مخفيانه و  ،بالك هاي سياسي مربوط به خاد بود
نه اي داشت كه گاهگاهي هم زندانيان و هم عوامل  اطالعات از يك اتاق به محتاطا

بعد از مدتي زندانيان از رفتن به اتاق ديگران جداً   اجتناب . اتاق ديگر مي رفتند 
مي ورزيدند ؛ زيرا كنترول و گير آمدن و جزائي شدن شماري از زندانيان  ديده 

 بود خوبيپوشش  ) " گيرآمدن" و"مهماني رفتن"( در چنين حالت . شده بود 
در اين ... .  به عنوان جزائي  ،براي انتقال عوامل خاد به ساير اتاق ها و بالك ها
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) "رحيم"( چگونگي انتقال  يكتن از اعضاي   ساوو  مثال هاي داريم از جمله زمينه 
برده آناني كه از فرصت ها سود  ] . " 1بالك" به اتاق رفيق بهمن در "2 بالك"، از 

به گونه مخفي ازيك اتاق به اتاق ديگر ؛ حتا از يك  منزل به منزل ديگر مي رفتند ، 
خادي هاي كامالً مخفي و خلقي . به طيف هاي مختلف  سياسي ارتباط داشتند 

 تا زندانيان  ،هاي نيمه علني و علني  از اين فرصت ها بيشتر استفاده مي كردند
  .اصلي 

  كه تفريح ما رو به پايان مي رفت ، بعد از لحظاتي بعد از ظهر يكي از روز ها
ما صحن  مثلث را ترك . سرباز صدا كرد تفريح خالص شده  به اتاق تان برويد 

زماني  كه نزديك اتاق  خود رسيديم ، . گفته به طرف دهليز منزل اول روان شديم 
ش رفته بودم  به ديدن" 3بالك "دفعتاً چشمم به رفيقي افتاد كه در كوته قفلي هاي 

دستم را گرفته . از ديدن وي  احساس خوشي آميخته با تعجب  به من دست داد . 
روز كه شد . شب را هم در اتاق شما هستم .  به ديدنت آمده ام :  به آهستگي گفت 

را  اكثريت زندانيان ، يا به نام مي ... ) داكتر ( اين رفيق  . به اتاق خود مي روم 
به خاطري كه در اعتصاب جوزاي سال . زديك وي را ديده بودند شناختند و يا از ن

در اين جاي هيچگونه ترديدي .  نخستين فردي بود كه دست به اعتصاب زد 1363
وجود نداشت   كه شرايط عيني براي اعتصاب به نقطه انفجارش رسيده بود و 

دورانش را به درتدارك و برپائي انفجار كه كاخ كرملين را به لرزه  در آورد ، و مز
وحشت مرگ انداخت ، روشنفكران ، دموكرات ها و ساير  ميهن پرستان نقش واالي 

  نقش - مثل ساير اعتصابات -شانرا داشتند ؛ ولي طيف چپ انقالبي در عمل 
چنانچه در رويا روئي  و . اساسي و پيشقراول را در اين اعتصاب نيز به عهده داشت 

 هاي مسلح طيف مذكور در صف نخست قرار گرفت تقابل با سربازان روسي و خادي
و به قيمت خون خود و به قيمت  شكنجه هاي وحشيانه و غير قابل باور كه بر آنان 
به طور اخص ، و بر ساير زندانيان به طور اعم ، به كار برده شد ؛ هويت مبارزاتي 

ر زندان شان را تثبيت نمودند كه  طاليه داران اين اعتصاب و ساير اعتصاب ها د
  .پلچرخي بوده اند  

زجر و انزجار  ، اذيت و نفرت و كراهت از نظم كشنده و دسپلين فرساينده ، بي 
زجر و درد ناشي از تحقير و توهين ، داو  و دشنام به زنداني ( اعتنائي و بي حرمتي 

و زيرپا نمودن حقوق اوليه هم نوعي و انساني به ) و كشنده تر از آن ، به فاميلش 
 خود رسيده بود ؛ بهانه جوئي و لجن پراگني بر اصول اخالق  حميدة انساني ،  اوج

افتراء و بهتان ، توطئه و دسيسه ، بدگوئي و گپ سازي و بهم اندازي  ميان زندانيان 
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از طريق مزدوران روس به كار برده مي شد ؛ مشت و لگد ،  ضرب و شتم ، جزائي 
نتقال وي به هوا كش هاي تاريك و پر از ساختن هاي پيهم و بي مورد زنداني و ا

حشرات خزنده و گزنده كه صداي جريان تهويه آن وحشتناك بود ؛  بي غذائي و بي 
دوائي و بي آبي ، تخويف وتهديد به تجاوز و هر آنچه در قاموس ابليس استعمار در 
سراسر جهان به كار گرفته شده بود ؛ بر زندانيان پلچرخي روز تا روز بيشتر و 

روز هاي تيره و دير . اعتصاب فقط نياز به جرقه اي داشت . افزونتر شده مي رفت 
 لحظه ها را با - اين جرقة روشنائي آفرين -پاي زندان استعمار به انتظار اين جرقه 

بيتابي مي شمرد ، واين جرقه ، توسط همـين رفيق دلير به خـرمن  تراكم كرده ئي 
  .اين همه و حشت و بربريت زده شد 

 نام  اين رفيق مبارز را اكثريت زندانيان شنيده بودند كساني كه وي را در ساير 
بعد از آنكه با شماري از چپي ها جور . اتاق ها ديده بودند ، متوجه آمدنش  شدند 

به خاطر ندارم . صحبت هايي باهم نموديم . بر روي  جايم نشست . بخيري كرد 
 با هم صحبت نموده بوديم كه در جريان -  بيشتر و يا كمتر-يك و يا دو ساعت 

صحبت متوجه شديم يك صاحب منصب پوليس گويا خوش خوي و خوش برخورد 
كه اكثراً كار و بار كانتين را انجام مي داد و  مي كوشيد  با زندانيان برخورد خشن 

. كساني گفتند آمده سرشماري كند . نداشته باشد ، درگوشه اي از قفس ديده شد 
امكان .  مثلي كه خبر دادند كه من در اين پنجره آمده ام "گفت ... اكتر  رفيق د

بعد از ديدن به گوشه  . "ندارد كه امشب اينجا بمانم ، بايد هر طور شده پائين بروم 
 در بخشي كه بيرل اختصاصي نان خشك است  مي روم و در ": و كنار قفس گفت 

سرشماري شروع   . "... ت  بايد برومعقب آن مي نشينم تا سرشماري تمام شود آنوق
صاحب منصب . نام تمام زندانيان شامل لست دست داشته اش خوانده شد . شد 

پوليس شايد فكر كرد ، مهمان قبل از آمدن وي از اتاق رفته و يا اينكه اصال مسئله 
. را جدي نگرفت ؛ زيرا كه قبل از تالشي كنج و كنار قفس را  خودش با دقت نديد 

آنگاه  نام هر كي . فته باشي اكتفا  نموده زندانيان را به يك طرف ايستاده كرد به گ
دو بار نام خواني . را كه مي خواند ، وي بلي گفته مي رفت و به جايش مي نشست 

در . بعد از توقف  كوتاه با تبسمي آميخته با بي اعتنايي قفس را ترك نمود . كرد 
پ نوعي ارادت اش را نشان داد ، تا در بيرون در اصل به طيف چ[ واقع به مهمان  

با اين شيوه فهماند كه  مسئله را جدي نگرفته ] از زندان خطري متوجه اش نشود 
رفيق منتظر شد تا .  و به وي مجال داده تا هر چه زودتر به پنجره خودش  برود 

همراه  آنگاه  بعد از خدا حافظي با شتاب  " قروانه چي مرش كو "عسكر صدا  كرد 
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جاسوسان در واقع نخواستند كه دشمنان درجه . با قروانه چي ها اتاق را ترك كرد 
يك باداران روسي شان  بعد از مدتها با هم ببينند و از صحبت يكديگر مستفيد 

   .   شوند 
  

  سازمان  عضو   سخني مختصردر بارة يك - 4  

       : رهائي اش از زندان بودرهائي كه منتظر           

  

 حين قدم زدن به دور پنجره متوجه شدم كسي را كه در بيرون از زندان يروز
مي شناختم ، در گوشه اي از پنجره  ايستاده و با يك زنداني مشغول  صحبت است 

به . تازه وارد در يكي از شعبات اداري پوهنتون كابل به سمت مدير كار مي كرد . 
( امحمد كاوياني در وزارت تعليم و تربيه خاطر بازديد هايش از زنده ياد رفيق ميرز

زنده ياد كاوياني مي . وي را مي شناختم ) كه ما هر دو كارمند آن وزارت بوديم 
 مديرصاحب را در زماني كه معاون رياست پوهنتون كابل  در دورة رياست  ": گفت 

ن داكتر حيدر بودم ، كمك مي كردم ؛ اما  نمي دانم كه وي به كدام بخش ازجريا
دوستي آن دو از همان تاريخ آغاز شده  . "دموكراتيك نوين افغانستان تعلق دارد 

 كه با  دوست اش تمام شد ، او هم به قدم زدن به دور "مدير صاحب"صحبت . بود
هر دو باهم جور بخيري . در جريان قدم زدن با هم  روبر رو شديم . پنجره پرداخت 

و خود دار بود ، در مورد چگونگي وي كه شخص كم حرف ، سنگين . نموديم 
زنداني شدن و مدت حبس من چيزي نپرسيد ، باين طريق به من هم فهماند كه در 

فقط همين قدر . بارة گرفتاري ، مدت حبس و اتهام اش  مايل نيست چيزي بگويد 
صحبت ما از چهار . اظهار داشت كه مدت قيدش كم است و به زودي آزاد مي شود 

كسي كه ما را حين . آنگاه  از هم جدا شديم . يشتر ادامه نيافت يا پنج دقيقه ب
صحبت ديده بود،  به من گفت كه اين شخص به ارتباط سازمان رهائي زنداني شده 

در . ؛ مگر حيران است كه  وي با قيد كم اش  چگونه به اين پنجره راه يافته  است 
 چيزي نگفتم ؛ مگر -  كه اسم و چهره اش  به خاطرم نمانده -جواب آن شخص 

  :بارها در زندان متوجه شده بودم كه باشي در ميان اتاق مي گفت 
 قومنداني گفته هركي حبس اش تمام ميشه ، ده و يا پانزده روز پيشتر از "

  و اطالعات زندان كه  مي دانست "موضوع  به سرباز موظف دروازه اطالع بدهد 
، سه يا چهار روز پيش از روز رهائي آن زنداني به كدام تاريخ از حبس رها مي شود 
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زنداني ، سرباز را مي فرستاد كه وي را از اتاق اش طوري بيرون كند  كه نتواند با 
زماني كه سرباز به سلول و يا پنجره . هم اتاقي هايش گپ و گفتي داشته باشد 

ي داخل مي شد و خودش را نزديك  جاي زنداني مي رساند ، آنگاه نام زنداني را م
 "!  زودشو كاليته جمع كو ":گرفت وبا تحكم آميخته با خشونت برايش مي گفت 

زنداني كه بار ها از شنيدن اين جمله دچار اضطراب و نفرت شده بود ، دفعتاً به فكر 
تاريخ رهائي اش مي افتاد و متوجه مي شد كه هنوز  چند روز به تاريخ بيرون 

با نا .  وي را از سلول بيرون مي برند شدنش از آن مسلخ معروف مانده ، پس چرا
سرباز . باوري و شتاب كااليش را جمع مي كرد و با سرباز از اتاق خارج مي شد 

طبق هدايت اطالعات زندان وي را به هر بالك و پنجره و سلولي كه  برايش گفته 
از مي بار ديگر سرب)  روز رهائي از زندان ( به روز معينه . شده بود ، انتقال مي داد 

شايد تا پيش از رهائي زنداني  را ( آمد و با همان طريق وي را از اتاق خارج مي كرد 
. انتقال مي دادند ... چند بار از اين اتاق به آن اتاق و از اين منزل به آن منزل و از 

علت اصلي اين عمل اطالعات ابعاد امنيتي داشت كه تشريح آن باشد به مجال ديگر 
 .  

كه من نمي دانستم به كدام سازمان (و سازمان رهائي به پنجرة ما انتقال آن عض
) چپ انقالبي ارتباط داشت و يا اصالً به جريان دموكراتيك نوين ارتباط نداشت 

علت اش همين شيوة پيشگري از حوادث احتمالي و مسايل امنيتي و مزيد بر آن 
را هم با همين شيوه عوامل اطالعات . شكستن روحيه مقاومت زنداني  بوده   است 

و يا طرق ديگر از سلولش بيرون مي كردند ، تا در روز رهائي از زندان ، كدام صدمه 
 كه اجنت - و از جانب ديگر با زندانيان مورد نظر اطالعات . اي متوجه آنان نشود 

منتظر رهائي از زندان قبالً با وي دوست و رفيق شده و يا شناسائي به هم رسانيده 
ماس بر قرار كرده  پيام ها و گفتني هاي آنان را به فاميل هايشان برساند  ت-بودند 

  .و با اين طريق از خود آنان و از فاميل هايشان هم ،كسب اطال عات نمايد 
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  ليمي ـ گفت و گو با يك تس-5

   :) عضو مركزي  سازمان رهائي( 

    

هنگام . داخل قفس زدم در نخستين  روز آمدنمان  به اين  پنجره ،  گشتي به 
عبور از رهرو باريك ميان توشك ها متوجه شدم  يك زنداني كه در رديف رو بر 

چهره اش آشنا . روي ما بر روي جايش نشسته  با دقت خاصي به طرف ما مي نگرد 
بعد از اينكه نگاهم را بر سيمايش متمركز كردم ، بيدرنگ . به نظر مي رسيد 

 عضو مركزي وي معلم حفيظ تخاري. ذهنم تداعي شد مصاحبه  تلويزيوني اش در 
كه قبالً هم در باره اش اشاره كرد ه ام كه خطاب به من  گفته ( سازمان رهائي بود 

 ترورش از  نيزوي ) . » ... م برسنت هاي انقالبيون گذشته پاي گذاشتمن « بود 
  .   داشتستروب به سازمان رهائي در داخل پنجره ستوسط يك تن از زندانيان من

قراري كه بعدها در همين پنجره  شنيدم ، اكثريت چپي ها با وي مراوده 
من ، در حاليكه  معلم حفيظ را به دگروال صاحب شكور نشان مي دادم ، . نداشتند 

 دگروال صاحب فكر مي كنم  اين  شخص معلم حفيظ از سازمان رهائي ": گفتم  
    "بلي  خودش است ": وي گفت   .  "است 

روزي در محل  پخت و پز  متوجه شدم كه  معلم حفيظ  مصروف گرم كردن  
زماني كه از جايش بلند شد ، دفعتاً چشمش به من افتاد ، با شتاب  .  غذايش است 

در دفعة بعدي كه با هم  مصادف .  من هم جواب سالم اش را دادم . سالم داد 
 توخي صاحب من با " :وي گفت . شديم ، و با هم ديگر  سالم عليك كرديم 

تن به آن و ...  م برسنت هاي انقالبيون گذشته پاي گذاشتخجالت بايد بگويم كه 
وي اظهار  . "؟ ...  چرا ، چه سبب شد ": در جوابش  اظهار داشتم  . "مصاحبه دادم 

 اينجا براي صحبت  مساعد نيست  مي توانم از شما خواهش كنم  اگر "داشت 
من به خاطري  اينكه  . ين زمينه  بيشتر صحبت خواهم كرد بيائيد از نزديك در ا

به روشني بيشتر برسم و بفهمم كدام انگيزه ، كدام  عامل و كدام نارسا ئي و كمبود  
سازماني و يا اجتماعي و كدام عامل خارجي سبب  چنين استحاله اي در وي  شده 

 خط مشي اش ، به ، كه به يكبارگي به راه ورسمش ، به رفقايش ، به سازمان و
مردم و كشورش پشت كرده و در پيشگاه دشمن متجاوز  زانو بر زمين زده بر 
ساطور خونچكان  و دست خون آلودش بوسة تسليم زده است ؛ آيا چنين فردي 
داراي هويت مشخص مبارزاتي در گذشته بوده كه تن به چنين پستي  و خيانت 
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 دشمن بوده كه  به درون سازمان تاريخي داده و يا وي از زمرة عوامل نفوذي 
خزيده و از بي توجهي سازمان تا سطح رهبري آن نفوذ كرده و بعد از زنداني شدن 
درنقش مبارز اصلي ،  سازمان و رهبري آنرا  متهم  به ارتباط با كشور چين نموده ، 
تجاوز و اشغال كشورش توسط ارتش سوسيال امپرياليزم شوروي را مورد ستايش 

ه ؟  با همين استدالل خود را قانع ساخته صحبت با چنين شخصي را قرار داد
  .پذيرفتم 

 به خاطري كه  در همسايگي شما  چپي ها هستند نمي توانم گپ ":  او  گفت 
. روي همين دليل از آمدنش به نزدم معذرت خواست  . "هايم را به راحتي بزنم 

ه دور پنجره  بنا بر علتي كه  صحبت كردن در هنگام قدم زدن ب": همچنان  افزود  
 كه چنين جمله اي به "آنرا بعداً برايتان  خواهم گفت  فعالً برايم ميسر نيست 

در عوض  پيشنهاد كرد هرگاه  من به جاي او بروم ، مي . كنجكاوي ام بيشتر افزود 
  . تواند به آرامش خاطر  صحبت كند 

جايش بلند شده با من دست    از " احترام "روز بعد كه به نزدش رفتم از روي 
به هنگام نشستن . در گوشه اي از توشك وي نشستم . داد و  جايش را تعارف كرد 

به هر حال ، بر خود . بر روي جاي وي ، احساس ناراحتي زياد به من دست داد 
مسلط شده  نخست علت صحبت نكردن در هنگام قدم زدن به دور قفس را از وي 

ه سوالم جواب بدهد ، به يك زنداني كه در قسمتي از قفس پيش از آنكه ب. پرسيدم 
بر روي جايش نشسته  با فرد ديگر مصروف صحبت بود ، اشاره كرد و  با كنجكاوي 

  شما آن شخص را مي شناسيد ؟  : آميخته با نوع هراسي آشكار گفت 
مي شناختم ؛ مگر در ) كه مدير صاحب بود ( با آنكه زنداني مورد نظر وي را 

 توخي  ": معلم حفيظ با نا باوري و تعجب گفت .  ردش اظهار بي اطالعي كردم مو
از زماني . او از اعضاي سازمان رهائي است ! صاحب چطور شما وي را نمي شناسيد 

  به اين پنجره آورده شده  20 -16كه اين شخص با قيد كم اش در جملة  زندانيان 
بعداً متوجه شدم كه ترموز چايش را . م من ازگشتن به دور پنجره خود داري كرده ا

كه در تكه اي گلدار پيچانده بود  از درون بكس حلبي اش بيرون آورده  با دقت  
همينطور گيالس خالي را از داخل بكس حلبي اش . دستمال را از دور آن برداشت 

او به نحوي به من  حالي . بيرون كشيده به آن چاي انداخت و به من تعارف كرد 
در حاليكه اين . د كه به خاطر آمدن آن عضو سازمان رهائي در تشويش است كر

 كه به " معلم صاحب حفيظ".  يكي از علل ترس وي مي توانست محسوب شود 
 كه -سازمان اش ، به  طيف چپ انقالبي ، به مردم و كشورش خيانت آشكار كرده 
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و خوف كشنده به سر  دايم در هراس -خودش هم  معترف  به اينكار خاينانه بود 
بخصوص از آن زماني كه  بخشي هاي زندانيان  تعيين حبس شده مربوط . مي برد 

وي ؛ حتا . وزارت داخله شدند ، و ضرب و شتم خادي ها و تسليمي ها شروع شد 
اكثرا ً بي خوابي شب را  با خوابيدن در روز تالفي . شب ها به درستي نمي خوابيد 

 را در همين پنجره ديده بود  "مدير صاحب"زي كه درهمين چند رو. مي كرد 
) "مدير صاحب"(آن شخص : به هررو ، برايش گفتم . بكلي خودش را باخته بود 

روي كدام هدفي به اين پنجره نيامده ، شايد در جدول تغييرات و نام  نويسي  
اش در مطمئن  ب. اشتباهي صورت گرفته باشد كه وي را به اين اتاق انتقال داده اند 

وي صحبت هاي زيادي در زمينه .  زندان كسي دست به چنين كار ها نمي زند 
گرفتاري خود و دست يافتن خاد به اسناد سازمانش كه در يك دوا خانه قندور 

بخصوص . جاسازي شده بود چيز هاي گفت كه برايم خيلي ها خسته كننده بود 
ايش را نام گرفته مقصر زماني كه خود را در تحقيق تبرئه كرده و همدوسيه ه

شنيدن حرف ها خود غرضانة اين خاين انقياد طلب را توهين به . وانمود كرد 
جنبش و توهين به خود تلقي كرده از وي پرسيدم  چطور توانستي در مورد رهبر 
سازمانت كه يك تن از شخصيت هاي برجسته جنبش انقالبي كشور است ، چنين 

ت كه شكنجه هاي وحشيانه اينها را تحمل نتوانستم وي اظهار داش. اتهاماتي ببندي 
در حاليكه از هم صحبتي با چنين خايني كه در صدد تبرئه خود برآمده ، رفقاي ... . 

،  خود را مالمت مي كردم ؛ از جايم ... همدوسيه و سازمانش را متهم مي كرد 
.  كردم برخاسته  بدون آنكه با وي دست بدهم  با اشارة سر با وي خدا حافظي

مدتي  به دور پنجره به قدم زدن پرداختم  تا ناراحتي ناشي از صحبت با يك خاين 
زماني كه به جايم برگشتم ، و از صحبت با وي براي  . ملي را  از خود دور نمايم 

 " شما نبايد باوي صحبت مي كرديد ": وي اظهار داشت . دگروال صاحب  گفتم 
صرفنظر ( بنا به گفتة سرمعلم صاحب قادر خان كه [ در جواب چنين فرد مهرباني 

شخص وي نيز پاي آن سند تسليمي كه بر محور انتقاد ) از گفتة داكتر احمد علي 
قرار داشت ؛ امضاء ... از سازمان  پيكار و جنبش دموكراتيك نوين و مائو تسه دون و 

 تا بدانم   انگيزة من  از صحبت پيشنهادي وي اين بود": چنين گفتم  ] كرده بود 
علت چنين تغييري ازديد وي چه بوده كه به چنين خيانتي بزرگي دست يازيده ، 
مزيد بر آن  سخت كنجكاو شده بودم كه اين شخص واقعاً يك انقالبي داراي 
پشتوانة مبارزاتي در گذشته بوده ، و يا اينكه  مثل حكيم توانا و آن دو برادر از 

در ]  مخفي حزب وطن فروشان خلق و پرچم به مفهوم عوامل [ نفوذي هاي خاد 
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در هرحال ، از خالل صحبت هايش به اين نتيجه ... . داخل سازمان پيكار بوده 
   . "... دست يافتم كه وي  از نفوذي هاي خاد در سازمان رهائي نبوده 

  

   سومين  همبستگي  زندانيان  - 6

   :)اديـتم يك  خـضرب و ش(     

  

به خاطري  سومين همبستگي خواندم  كه از دور و ضرب و شتم خادي ها را 
نزديك شاهد آن بودم ورنه در ساير بالك ها و اتاق هاي زندان زير فرمان خلقي 
هاي مزدور، شمار خادي ها و جواسيسي كه مورد لت وكوب زندانيان قرار گرفته 

زندان به گونة مثال در مورد مصطفي و همكاري اش با اطالعات . بودند ، كم نبودند 
در جلد اول خاطرات زندان  نوشته ام كه در يكي از بالك ]  زندان " شفاخانة"در[ 

 "چنان مورد لت و كوب قرار گرفت كه به اصطالح   ) 5به احتمال قوي بالك ( ها  
نخستين خادي كه قبل از انتقال ما از كوته قفلي  . "از مرگش چيزي نمانده بود 

) بشر دوست (   مورد ضرب و شتم قرار گرفت  3  منزل چهارم بالك20 -16هاي 
جريان  ضرب و شتم فرد دومي را در  تنگنا  ي راهرو همين پنجره  كه اكنون . بود 

اينك . در بارة رخداد هاي درون آن  مي نويسم در بخش چهاردهم  مطالعه كرديد 
   :توجه شما خوانندگان گرامي را به سومين  لت وكوب خادي ديگر جلب مي نمايم

به خاطر ندارم كه قبل از ظهر و يا بعد از ظهر بود كه .   بود 63اوايل ماه جدي 
اكثريت زندانيان   . "!تفريح ": سرباز دروازه عمومي  پنجره را باز كرده  صدا كرد 

تعداد كمي در پنجره باقي ماندند تا به كار . پنجرة ما  آماده رفتن به مثلث شدند 
 به اميدي كه  بتوانم به نزديك نل - سطل دست داشته من هم با. هايشان برسند 

زماني كه به داخل مثلث رسيديم ، .   عازم مثلث شدم - آب رفته نوبت بگيرم 
زندانيان  درست مانند كساني كه دفعتاً دروازة سينما بازشود و شمار زيادي براي 

به  سوي نل داخل شدن به تاالر سينما  همزمان به جانب دروازة آن هجوم  برند ؛ 
با خود انديشيدم ، با ايستاده شدن به دور . آب شتافتند و به دور نل حلقه بستند 

از نوبت گرفتن در آن هواي .   نمي توانم سطل ام را پر نمايم - با اين ازدحام -نل 
بسيار سرد منصرف شدم ، آنگاه سطل خالي را در نزديكي ديوار گذاشتم و به قدم 

حدود نيم ساعت و يا بيشتر در هواي سرد مثلث به . اختم زدن در صحن مثلث پرد
بناچار سطل خالي را برداشته . احساس سردي بيشتر كردم . قدم زدن پرداختم 

زينه هاي منزل اول و دوم  را طي كردم ، و از . تصميم گرفتم به پنجره برگردم 
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سيدم ، به نزديك چوك زينه منزل چهارم كه ر. چوك زينه منزل سوم هم گذشتم 
هم زمان با آن ، صداي . صداي برخورد كدام ظرف خالي  با شئي در فضاء پيچيد 

 با صداي به هم خوردن  ظرف  خالي بر روي كانكريت بلند -  شبيه ناله اي -گنگ 
كنجكاوي آميخته با تعجب وادارم نمود تا هر چه سريعتر از پته هاي زينه طي . شد 

با شتاب به منزل سوم . نم چه اتفاقي افتاده است شده  دوباره پائين بروم ، تا ببي
به مجردي كه بخشي از زينة آنرا  پيمودم ، متوجه شدم كه يك نفر بر . رسيدم 

روي چوك زينه منزل سه  افتاده ، خون  سر و رويش را سرخ ساخته  ، قره وانه 
يموده  خود ، با شتاب پته هاي زينه را به طرف باال پ... خالي  هم به يكطرف افتاده 

سعي كردم  ورودم . را به منزل چهارم رساندم ،  و از دروازة باز ، داخل قفس شدم 
شماري از زندانيان به داخل قفس مصروف پخت و . را به پنجره  كسي متوجه نشود 

سطل . كسي متوجه آمدنم به داخل پنجره نشد . پز و كاالشويي و جانشويي  بودند 
شته ، خواستم به قدم زدن به دور پنجره خود را را به آهستگي سر جايش گذا

مشغول نمايم ، داكتر احمد علي كه از واقعه خبر شده بود ، به آرامي  وارد قفس 
 در راه ": سوال كردم . وي متوجه شد كه من ورودش اش را به پنجره ديدم . شد 

يدي خودت هم مثلي كه صحنه را د":   با آهستكي گفت "زينه چيزي را نديدي ؟ 
نقل به  ( "خودت را مصروف كن كه در جنجال نمانيم . به كسي چيزي نگو . 

  ) .  مفهوم 
اين . سر وصداي  مضروب ساختن خادي در پنجرة ما و ساير  پنجره ها پيچيد 

. بار هم  تحقيق  قومنداني زندان براي  پيدا كردن ضارب به كدام نتيجه اي نرسيد 
خادي ها تا سه چهار روز در پنجرة ما  جريان گفت و گو در مورد  زخمي ساختن 

.  هر دو برادر فضل الرحيم و فضل كريم  دچار هراس آشكار شده بودند . داشت 
بسيار نا آرام  و مضطرب به نظر . معلم حفيظ مي كوشيد از  درون پنجره دور نشود 

ه داكتر احمد علي تالش مي كرد كسي نفهمد كه از اين واقعه ترسيد. مي رسيد 
   . است 
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  :  پايان توطئه هاي احمد علي  عليه من  -7 

   
از جدا شدنم از انديوالي و همكاسه شدنم با دگروال صاحب احمد علي بعد 

او فكر مي كرد من با جدا شدنم . شكور، باز هم  در صدد توطئه  برضد من  برآمد 
 همين سبب  زندانيان از انديوالي اش ، در صدد گرفتن انتقام از وي مي باشم ، از

. آن پنجره را بر ضدش تحريك مي نمايم تا وي را مورد ضرب و شتم قرار دهند 
من و . درحالي كه غبارتيرة عقده و بغض جلو  ديد و درك منطقي وي را گرفته بود 

در فكر چنين گپي نبوديم ؛ زيرا كه وي تا آن زمان  بنام )  به هيچ وجه ( يا ديگران 
هيچ  يك از . شناخته شده بود  ) "شعله اي تسليم شده "البته (   " شعله اي "

  منسوب به  طيف چپ انقالبي عناصر تسليميطيف چپ انقالبي آرزو نداشتند 
مورد ضرب و شتم ساير زندانيان قرار گيرد ؛ زيرا كه اينها با نقد صادقانه از خود ، در 

تند بار  ديگر در صف مردم  زمينة رد خط انحرافي انقياد و تسليم طلبي مي توانس
قرار گيرند و در جريان كار سازنده و پيكار بي امان عليه دشمن متجاوز و مزدورانش 
به ترميم و تجديد تربيت شخصيت مبارزاتي خود بپردازند و هويت و جايگاه اصلي 

 و در. شانرا بار ديگر  احياء و احراز نمايند كه اين حق مسلم وانكار نا پذير شان بود 
زندان  پلچرخي هيچگاهي نه ديده و نه شنيده شده بود كه كسي جرأت كند باالي 

   .يك شعله اي دست بلند نمايد 

وي كه وجدان سياسي اش را كرخت و بي حس ساخته و به دشمن مردم و 
كشور پيوسته بود ، يك تعداد از زندانيان و خادي هاي  درون پنجره را عليه من 

 من آنان را به حيث وابستة خاد و يا اطالعات زندان افشاء تحريك مي نمود كه گويا
در بعد ديگرش مي خواست ارادت خود را بدينوسيله با آنان ابراز نمايد كه [ كرده ام 

زماني كه در طرز ] . گويا دوست آنان بوده كه در غياب شان از آنان    دفاع نموده 
مثالً  بر خالف گذشته  ( رديد برخورد و پيش آمد آنان با من تغييري رونما مي گ

آنها با  گفتن  تنها سالم ، از برابرم عبور مي كردند ، يا يكي دو تاي آن از سالم و 
عليك با من طفره  رفته هنگامي كه با من رو برو مي شدند ، سرشانرا پائين انداخته 

نثي به ناچار اثرات زهر پاشي وي را با صرف انرژي خ) از پهلويم عبور مي كردند 
مي كردم تا از برخورد فزيكي با وابسته هاي خاد اجتناب كرده باشم و اشخاص 
مذكور را يكايك متيقن مي ساختم كه چنين حرف هايي را من در بارة شما نه زده 
ام ؛ بلكه اين خود وي بوده  كه در مورد شما تبليغات سوء مي نمايد ، و مي خواهد 
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اين عده بر  ضد خود داكتر احمد علي . سازدشما را از زبان من در پنجره بد نام 
داكتر احمد علي زماني  .حتا در فكر درگيري با وي  افتادند ؛ گرفتند كه  موضع مي

كه متوجه شد ، نه تنها با اين شيوه نمي تواند مزاحمت هاي براي من  خلق نمايد ؛ 
 با بلكه برعكس ،  واكنش آن به خودش بر مي گردد و شايد هم سبب تصادم وي

مصلحت را در آن ديد  كه با من صلح و مصالحه نمايد . زندانيان مورد نظرش گردد 
من جريان تحريكات وي را . از همين ديد قضيه را با دگروال صاحب  مطرح  كرد . 

  .عليه خود ، هميشه با رفيق رحماني و دگروال صاحب در ميا ن مي گذاشتم 
ز ، هنگامي كه از تفريح برگشتيم ؛ در بحبوحة همين گير و دار بود كه  يك رو

دگروال صاحب  در جريان نوشيدن چاي با لحن آگنده از مسرت ناشي از عقب 
! توخي صاحب « : نشيني داكتر احمد علي ؛ مرا مخاطب قرار داده  چنين  گفت 

 حاضرم دعوتي ": احمد علي سر انجام از كار هايش دست كشيده مرا ديد و گفت 
دگروال "( ين ترتيب بدهم  و در آن دعوت در حضور همه در ديرة انجنير حس

 ، رحماني صاحب ، انجنير حسين ، برادرش و امين جان و يك دو تن ديگر "صاحب
ديگر نه من چيزي مي گويم و . از توخي صاحب معذرت بخواهم  كه مرا ببخشد ) 

   نمي بدين مفهوم كه من زندانيان را عليه وي  تحريك[  » "نه او چيزي بگويد 
  ": دگروال صاحب بعداً اضافه كرد ] . نمايم و وي هم در باره من چيزي نگويد 

او قول داده . توخي صاحب فكر مي كنم پيشنهاد وي را اگر قبول كني خوب است 
 اگر اين گپ او ": در جواب  دگروال صاحب گفتم . "كه از كار هايش دست بردارد 

 عرصه را بر او  ": دگروال صاحب گفت .  "م صادقانه باشد من كدام مخالفتي ندار
در هر حال ، فرداي آن  احمد  . "... چنان تنگ ساختي كه حاضر به آشتي شده 

را از ... ) برنج ، گوشت كانزرف ، لوبيا ، تركاري و ( علي مواد مورد ضرورت دعوت 
ا به انجنير حسين و انديوال هايش  پخت و پز آنر. كانتين زندان خريداري نمود 

  . عهده گرفتند 
روز اجباراً روشنايي جانبخش اش را به شام تيره و مغموم سپرده و خود از 

زندانيان نوكريوال به خاطر آوردن غذا قره وانه ها را گرفته به . نظرها ناپديد گشت 
در ديرة انجنير حسين ، برادرش و امين جان ترتيبات مهماني گرفته . پائين رفتند 

از اينكه كسي مارا به آمدن در ديرة آنها دعوت نمايد دگروال صاحب قبل . شده بود 
 احمد علي هيچ فكر نمي كرد كه شما دعوتش را بپذيريد ، از ": به آهستگي گفت 

   . "...موافقة شما بسيار خوش شده 
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طبق وعدة قبلي يك رفيق انجنير حسين آمده از ما تقاضا كرد كه به ديرة شان 
ب  كه ويژگي يك صاحب منصب منضبط و مؤدب اغلباً در دگروال صاح.  برويم 

رفتارش منعكس مي شد ، با تمكين ازجايش بلند شده از من هم خواست كه با وي 
از دگروال صاحب خواستم كه اول وي به . همراه شده به ديرة انجنير حسين برويم 

وال صاحب به دگر. بعد از چند دقيقه من و رحماني به آنجا مي رويم . آن ديره برود 
مدتي بعد من و رفيق . آن طرف روان شده داخل ديرة انجنير حسين گرديد 

جوانان از جايشان بلند شده با ما جور بخيري نمودند و  .رحماني هم به آنجا رفتيم 
من و رحماني صاحب رو . از ما دعوت كردند كه به روي توشك  هايشان بنشينيم 

  . كرده در آنجا نشستيم بروي  دگروال صاحب  جاي را انتخاب
مدتي گذشت ، آنگاه وي كه خيلي . داكتراحمد علي مصروف ديگ و كاسه بود 

هيجان زده به نظر مي رسيد با چهرة باز به طرفي كه  دگروال صاحب  نشسته بود 
دگروال صاحب  و دو  سه تني كه پهلويش نشسته بودند ، از جايشان بلند .  رفت 

بعداً رويش را به طرفي كه ما نشسته بوديم . ودند شده  با وي جور بخيري نم
در حاليكه با دقت به صورتم .  برگردانده   با لبان متبسم و چهرة بشاش  پيش آمد 

من هم با وي بغل كشي . نگاه مي كرد ، دست هايش را بعنوان بغل كشي باز نمود 
ائي بر دوشش داكتر احمد علي كه بار بزرگ  تنه. نمودم )  البته نه رو بوسي ( 

يعني [ سنگيني مي كرد و همواره موجب اندوه و اضطراب و هراس وي مي گرديد 
تجريد بودن از طيف چپ انقالبي و دور بودن از جمع آنان  به خاطر امضاء كردن 
پاي آن سند تسليمي از يك جانب ؛ و آمدن جنرال دو ستاره جفسر باديگارد  داكتر 

ان به پايوازي هايش از جانب ديگر ؛ مزيد بر آن  نجيب رئيس دولت پوشالي افغانست
كه وي ( مصاحبه هاي متواتري كه آن سه خاين خادي نفوذي به نام سازمان پيكار 

؛ يعني داكتر احمد علي نيز در رهبري آن قرار داشت و طبق ادعايش مؤسس آن 
ديد با دولت پوشالي انجام مي دادند ؛ وي را نيز در مركز ) سازمان خودش بوده 

 در سطح پنجره اي -با رو به راه كردن چنين محفلي ] زندانيان  قرار داده بود 
 از سنگيني اين بار كاسته مي شد ؛  چنان -مشتمل بر طيف هاي سياسي مختلف 

احساساتي شده بود كه دستم را گرفته با هيجان معذرت خواست و بال وقفه با 
ا خم كرد تا دستم را ببوسد ؛  فروتني  و شكسته نفسي غيرقابل منتظره سرش ر

زندانيان پنجره  [در عوض رويش را بوسيدم . نگذاشتم كه وي اين كار را انجام دهد 
آنها مي . ناظرجمع  شدن ما در اين دعوت بودند ) دزدكي ( از دور و نزديك 

دانستند كه نه تنها  ما ؛ بلكه تمام طيف چپ انقالبي ، همچنان تمام زندانيان ، آن 
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را تحريم كرده ) حكيم توانا فضل كريم و برادرش  ( "پيكاري"ن به اصطالح سه ت
   بنا بر هر عللي كه بوده قبول زحمت نموده چنين - احساس كردم كه وي ] [*] اند 

  از -دعوتي را تدارك ديده  و در برابر يكي از اعضاي مركزي سازمانش و سايرين 
 بر ضد من موقتاً منصرف شده ؛ و با تداوم  ضديت و اِعمال توطئة پنهان و آشكار

دعوت دادن و معذرت  خواستن و بغل كش و روبوسي و دست بوسي در حضور يك 
جمع  خواسته ، تا خود را از آنچه در گذشته عليه من انجام داده  نادم و پيشمان 

از همين سبب  من هم توطئه هاي وي را كه عليه من انجام داده بود ، . نشان دهد 
در اين ترديدي نبود كه به . ناديده و ناشنيده گرفته با وي آشتي نمودم موقتاً 

 طرفين  بنا بر مصلحت و مالحظات  زيست باهمي در شرايط " آشتي"اصطالح 
زندان بوده ؛ نه بر وفق و خواست منافع طبقات استثمار شونده  ومبارزه برضد 

  .سوسيال امپرياليزم شوروي ودولت دست نشانده اش 
بعد از آن معذرت .  صرف كرديم ) ظاهراً صميمانه (ب را همه با هم   نان ش

 جز سالم و -خواستن مصلحت آميز تا روزي كه در آن  پنجره با هم يكجا بوديم 
من از اداء و اطوار داكتر احمد . عليك روزمره در هيچ زمينه گپ و گفتي نداشتيم 

من  تظاهر به بخشيدنش علي استنباط مي كردم كه وي پيش خود مي انديشد كه 
نموده ام ؛ چنانچه بعد از رهائي از زندان  متوجه شدم كه برداشتم در مورد وي 

  ] .1... . [درست بوده 
   

  
از خوانندگان  هوشمند فروتنانه تمنا مي نمايم  طوري تلقي ننمايند  كه [*] 

رد گويا اين قلم جريان دعوت و پوزش خواهي  داكتر احمد علي را به خاطر ُخ
زماني كه جريان دعوت را تيلفوني ( ساختن وي  و بزرگ جلوه دادن  خود  نوشته ؛ 

 به خاطرت نمانده احمد علي مي ": با رفيق رحماني بيان نمودم ، وي گفت 
اين هم بخشي بود همانند ) خواست دست  ات را ببوسد ؛ مگر خودت مانع شدي 

رسيم  واقعيت آن در پيشگاه رويداد هاي ديگر در درون زندان ، كه در قبال ت
مردمم تعهد انقالبي سپرده ام و بايد خاطر نشان  نمايم كه ُخردي و بزرگي هر 
عنصر سياسي در كميت و كيفيت پشتوانة مبارزه طبقاتي و ملي و بار سياسيي است 
كه در روند مبارزه با دشمنان طبقاتي و ملي بر دوش مي كشد ، نه در بوسيدن 

 ... .]ر مانع شدن بوسيدن دست كسي دست كسي ، و نه د
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   در مورد گپ هاي عزيز خلقي-  8  

  :م ـرچـران پـن از رهبـ دو ت         

                                                  
وي  به خاطر عضويت  در فركسيون .   نيز در همين پنجره  بود "عزيزجان"

ده و برادرش خليل از بنيانگزاران سنگر نامبر.  سال زنداني شده بود 20امين مدت 
برادرش عمدتاً در كارگاه بود  ؛ مگر . بودند ) كارگاه زندان ( زندانيان تسليم شده 

. خودش  گاهي در كار گاه و زماني در سلول ها با زندانيان  يكجا به سر مي برد 
تاريك  تن زنداني ديگر در اتاق جزائي 6 با من و 1360 اسد ، سال 15يكبار در 

در آن كوته قفلي  دريچه گك هايش را با چوب طوري .  روز زنداني بود 45مدت 
اتاق جزائي  تنها با . بسته بودند كه ذره اي نور آفتاب  به داخل نفوذ كرده نتواند 

استاد صالح  يكي از .  شمع گويا روشن گرديده بود 15يك گروپ به قوت كمتر از 
 در ليسه نجات هم "عزيزجان"ر كه زماني با اعضاي كميته مركزي سازمان پيكا

روزي ميان هر دو جرو . صنفي و هم مكتبي بودند ، و از آن دوره قصه ها مي كردند 
در جريان جر و بحث ، استاد صالح شيوه صحبت وي . بحث  سياسي صورت گرفت 

من و . را تحمل نتوانست ، سر انجام برخورد فزيكي ميان آندو به وقوع پيوست 
تر سيماب مانع ادامة برخورد آنها شديم ؛ در حاليكه سه تن ديگر دو تن خادي داك

تحصيل يافته بلغارستان از اهالي ( بنام هاي رشيد سرحدي و صوفي عبدالرحمن 
يكي دو روز بعد ، من . و شفيع از حزب اسالمي خود را كنار كشيدند ) هرات 

ول تاريك ازحالت تشنج برآمد هردويشان را به آشتي دعوت كردم كه پذيرفتند و سل
 باهم در يك پنجره "عزيز جان" بود كه من و - وآخرين بار -اين دومين بار . 

آدم تحصيل  كرده و به ظاهر خوش خوي ، بذله گوي و خندان . زنداني  شديم 
نسبت با چپ انقالبي با احتياطي آميخته با  احترام و گاهي هم با . معلوم مي شد 

 " انقالبي"مطالبي از به اصطالح كار و كارنامه هاي .  ي كرد صميميت برخورد م
زجر شنيدن آنهمه مطالب بي . خلقي هاي اميني را با من در ميان مي گذاشت 

اهميت را تحمل مي كردم ،  به اميد آنكه مطالب  پنهان مانده  و يا نكتة ناگفته اي 
از ( با اشتياق آنرا بيان كرد يكي از آن قصه هايي كه . از حزب اش  را بر زبان براند 

ديد سياسي در خور توجه است ؛ زيرا چگونگي آن مناسباتي را كه بر پاية  
جاسوسي ميان اعضاي رهبري اين حزب منفور  استوار است ؛  به گونة دراماتيك 

  : ؛ در زير آنرا مرور مي نمائيم ) برمال مي سازد 
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من و . به قدم زدن مشغول بودند بر روال  هميشه روزي زندانيان به دور پنجره 
وي كه در جريان تحقيق ، تحقير و توهين پرچمي .   با هم برخورديم " عزيز جان"

 سال حبس محكوم 20ها را تحمل كرده بود ، فكر مي كرد رها مي شود ؛ مگر به 
به همين سبب هم از پرچمي هاي اشراف زاده دلي پرخون داشت . اش كرده بودند 

  :ا نقد از  فركسيون  پرچم سر صحبت  را باز كرده چنين گفت در رابطه ب.  
شرعي جوز جاني تيپ ريكاردر مدرنش را در . پيش از انقالب ثور بود ...  «  

قسمتي از گوشه و كنار ميز كارش طوري جاسازي كرده بود كه از چشم مهمانان و 
زماني . د داشت در گوشه اي از اتاق كارش چپركت خوابش نيز وجو. رفقا دور باشد 

در اينطرف و آنطرف . كه از كار خسته مي شد در اتاق كارش استراحت مي كرد 
روزي كه تيپ ريكاردرش را روشن كرده .  اتاق يكي دو كوچ دراز نيز وجود داشت 

كار ثبت آوازش . بود و كدام  نوشته اي را  ثبت  مي نمود ؛  صداي دروازه را شنيد 
وي عمداً تيپ اش را [ كرد تيپ اش را خاموش نمايد تمام نشده بود ، فراموش 

به مجردي كه در را باز نمود ، . ، به جانب دروازه خانه شتافت ]  ت -روشن ماند  
بعد از جور بخيري آن دو را به . ديد كارمل و اناهيتا هردو پشت درايستاده اند 

ا هر دو بر روي كارمل و اناهيت. داخل سالون و از آنجا به اتاق كارش دعوت كرد 
زماني كه جوزجاني و مهمانانش  به اتاق . كوچي كه در داخل اتاق بود ، نشستند 

: جوزجاني به  كارمل گفت . كار جوزجاني داخل شدند ، تيپ ريكاردر فعال بود 
شما رفقا در همينجا باشيد ،  من نوشته تايپ شده را  بايد طبق وعده به يكي از 

از آنان خواست كه چون . ك ساعت يا كمي بيشتر بر گردم رفقا برسانم ، شايد تا ي
شرعي جوزجاني در واقع .[  در خانه كسي نيست بايد دروازه خانه را از درون ببندند 

شرايط را طوري عيار ساخت  تا گپ و گفت خصوصي ويا سياسي آندو را ثبت تيپ 
 كرد و از اينكه دير بعد از اينكه برگشت كارمل دروازه را برايش باز] ت . اش نمايد 

مدتي هر سه شان در رابطه با مسايل مورد نظر بحث . تر آمده بود معذرت خواست 
جوز جاني خواست . و گفتگو نمودند ،كارمل و اناهيتا خانه جوزجاني را ترك گفتند 

... كار ثبت اش را ادامه دهد ، متوجه شد كه آواز اناهيتا و كارمل در تيپ ثبت شده 
ايي و خانه خلوت را غنيمت شمرده  مدتي دنياي سياست و جار و آنان تنه.  

جنجال هايش را به دست  فراموش سپرده به امور جنسي خودشان را سرگرم 
از اينكه آندو درباره كدام مسئله سياسي صحبت كرده بودند، ويانه ، . ساختند 

امين مي زماني كه انقالب ثور صورت گرفت ، . جوزجاني آنرا افشاء نكرده بود 
دانست كه جوزجاني  زماني با كارمل خيلي نزديك بود ، نظر مثبت نسبت به وي 
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جوزجاني كه غم روز مبادا را مدت ها پيش خورده بود ، از امين  وقت . نداشت 
سر قومندان " يعني به [ وي صداقت و ارادتش را به امين . مالقات خصوصي گرفت 

پيشكش نمودن تيب ريكاردر حاوي جمالت   با "اعالي انقالب برگشت ناپذير ثور
 ميان  كارمل و اناهيتا و مسايل سياسي ، - در جريان مقاربت جنسي -ناز و نوازش 

  . » ... ثابت نمود ]   ت -تشكيالتي و اطالعاتي 
بلي خوانندگان گرامي ، حزبي كه هيچگونه ريشه و پايه ميان طبقات ستمكش 

ال امپرياليزم شوروي آنرا رو براه كرده و يكي نداشت ؛ حزبي كه نهاد اطالعات سوسي
را جاسوس ديگري ساخت بود ؛ سرانجام كار و كردارش به تباهي و بربادي  مردم و 

  .     اشغال كشور توسط قدرت هاي امپرياليستي كشيد 
  

    مواظبت  روسها از افراد دستگير شدة  -  9

  : در زندان پلچرخي " تنظيم جمعيت"       

  

  دل تنگ و دلخور و طاقت شكن زندان  ؛ چون حلزون هاي تنبل و روز هاي
گرسنه ، به كندي و آهستگي به جانب شب هاي  آگنده از هراس و اضطراب ،  
خباثت و خيانت ،  آزار و اذيت ، جرم و جنايت مي خزيد و بر صفحة  خواب 

مي نمود ، زندانياني به زنجير كشيده شده ، كابوس هاي زشت و هولناكي را ترسيم 
و به حركت در مي آورد ، و آرامش لحظه اي آن درماندگان زجر ديده و زير شكنجه 

  .  قرار گرفته را ، در دنياي بي خودي هم ، برهم مي زد ، و مختل مي نمود 
روز ها كه از پي  هم مي گذشت ، زمينه  هاي مهيا مي شد كه زندانيان يكي با 

 تيپ هاي مختلف و - همانند ساير پنجره ها -در اين پنجره . ديگري آشنا  شوند 
به مفهوم ( اكثريت زندانيان اين قفس باسواد و روشنفكر . متضاد ديده مي شد 

  .به نظر مي رسيدند ) متعارف كلمه 
سن و سالش  وي را  بين . هم در اين  پنجره زنداني بود ) مجبور(علي احمد  

قومنداني زندان  يگانه اتاق . ي داشت با دوسه تن  انديوال.   سال نشان مي داد 40
درون  پنجره را  كه زنداني  خودش را درآن آسوده احساس مي نمود ، به وي  

  . وانديوال هايش داده بود 
.  اقامت دريگانه اتاق مستريح داخل پنجره ، معني ارتباط با قومنداني را داشت 

ندازة كوته قفلي هاي ديگر درشرايط حاكميت خاد برزندان ها ، در اين اتاق كه به ا
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كمتر از يك توشك . ظرفيت داشت ، يك  و يا دو پايه چپركت را مي گذاشتند 
. جاي خالي در اتاق باقي مي ماند كه براي نان خوردن تخصيص داده مي شد 

ساخته شده بود ) با فاصله كمتر از ده سانتي ( دروازة آن از ميله هاي محكم آهني 
اق ديده نشود  زندانيان پرده اي را بر روي آن  محكم  دوخته و براي اينكه درون ات

زماني كه در وازة آن را بسته مي كردند ، ديگر كسي نمي فهميد كه در . بودند 
  . درون آن اتاق چه اتفاق مي افتد 

در شرايط حاكميت خاد بر بالك هاي زندان پلچرخي ، حضور يك خادي در 
 واقع اطالعات زندان يك و يا دو زنداني مهم و در. درون اين اتاقك ها حتمي بود 

خطرناك را كه زير عمليات اپراتيف قرار مي داد ، در همين اتاقك هاي داخل پنجره  
و در بعضي از بالك ها ، خاد زندان ، شماري از اعضاي  احزاب و . زنداني مي نمود 

را با يك تازه تنظيم هاي اسالمي را كه در زير شكنجه  مقاومت مي كردند ، آنان 
جوانك خوش قيافه از سازمان جوانان باند  دموكراتيك خلق در اين اتاقك ها جاي 

 قرار مي دادند ، و " برادران مجاهد "جوانك ها خودشان را در اختيار . مي دادند 
برادر مجاهد كه بچه گك سازماني را همراز  و همبسترخود مي دانست ، بعد از 

بار و جنگ و جنايتش در بيرون از زندان  با وي  چيز  هاي وضوء و نماز ، از كار و 
 " انقالبي "مي گفت ، و از حيرت و  تعجب ، تحسين و تمجيد و تشويق آن پسرك 

زنداني نمي دانست كه همين . و به ظاهر مجاهد ، احساس شعف و غرور مي كرد 
يا پدرش پسرك همجنسگرا كه به گونه اي خودش را طرفدار   مجاهدين جا زده و 

را مجاهد نشان داده ؛ مجهز با آله ثبت پيشرفته است ، اعتراف وي را ثبت نموده  
مزيد بر آن ، خاد آن بخش از زندانيان خلقي تسليم . موجب اعدام اش مي گردد 

جاي مي ) اتاقك هاي داخل سلول هاي بزرگ (  شده را در همين استراحت گاه ها 
كه جواني بود ،   ) امان ( دة  منسوب به ساما  يك تن از زندانيان تسليم ش. داد 

نيز با دو )  كه از سازمانش و اكثر چپي ها بريده بود ( مؤدب ، با احترام و  با اخالق 
در رابطه وي و [ سه تن خلقي دريكي از همين اتاق ها حبس اش را سپري مي كرد 

  ] . بعد ها بيشتر خواهم نوشت ) احمد شاه (  برادرش 
 حاكميت خلقي ها بر بخش هايي از زندان ، اين اتاقك ها در اختيار در شرايط

وي با . خلقي هاي نخبه قرار داده مي شد كه آقاي مجبور هم يك تن از آنان بود 
شخص آرام  و  فروتن به .  زندانيان  پنجره  برخورد  مؤدبانه و صميمانه اي داشت 

در جريان . صيل كرده است از  شيوه صحبت اش پيدا بود كه تح. نظر مي رسيد 
  پشتون تبار مجبور. گشت و گذار  به داخل مثلث و دور قفس با وي آشنا شدم 
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 به شوروي در "21ميك " تحصيالت عالي اش را در رشته پيلوتي طيارات ، بوده 
 بعد از گالب زوي خاين در  يكي از صاحب منصبان بلند رتبه ي، وپايان رسانده بود 

  . ود  ب داخله وزارت 
  شماري از راكت هاي ": علت گرفتاري اش را چينين بيان كرد ] 2[مجبور 

خاد از موضوع خبر . به افراد احمد شاه مسعود سپردم را  ...  پيشرفته باالي تانك و 
  . نمودند  سال زندان 20 به  محكوم در همين رابطه مرا  بعداً .شد 

قومنداني مي رود ؛ حتا زندانيان مي گفتند زماني كه مجبور صاحب به  
هم به احترامش از جاي خود بلند مي ) علي شاه وجدان ( قومندان عمومي زندان  

 نامبرده مشكالت زندانيان جمعيت اسالمي را تا جايي كه برايش مقدور بود ،  .شود
در واقع واسطة خوبي ميان زندانيان جمعيت اسالمي و قومنداني . حل مي نمود 

هاي مريضان جمعيتي را توسط سربازان زندان از  خارج زندان نسخه . زندان بود 
اتاقش محل رفت وآمد شماري از زندانيان جمعيتي و غير . خريداري مي نمود 
در دفعاتي كه با وي در هنگام گشت به دور پنجره  صحبت  . جمعيتي  شده بود 

شان مي داد و انزجارش را به گونه اي از تجاوز شوروي به افغانستان ن. مي نموديم 
از خبر چين هاي خلقي . همكاري اش را با مسعود  با همين ديد  توجيه مي نمود 

اگر من اشتباه نكرده باشم اشاره اش بيشتر به . داخل زندان ابراز تنفر مي كرد 
در واقع .  كارمند وزارت معارف بود كه با من گاهگاهي قدم مي زد "عزيز جان"

. في نمودن وي به من ، بدينگونه  ابراز مي داشت مجبور حسن نيت اش را با معر
هايي را كه در بالك هاي تحت اداره خاد با اطالعات زندان » خلقي«وي آن عده از 

  . نيز افشاء مي نمود ، رابطه مخفيانه داشتند
در داخل پنجره ها رائج بود كه يك زنداني و يا چند انديوال ، يك زنداني ديگر 

. سلولي هايش را به نان چاشت  و يا نان شب دعوت مي كرد و يا تعداد بيشتر هم 
يك بار افغان ملتي ها كه اكثريت شان پشتون و جنرال و دگروال بودند ، مجبور را 

از دگروال صاحب شكور هم خواستند كه به دعوت شان اشتراك . مهمان كردند 
از من و دگروال . بار ديگر ، مجبور افغان ملتي ها را به نان شب دعوت كرد . نمايد 

هر دوي ما  مهماني اش را . صاحب شكورهم شخصاً خواست تا به دعوتش بيائيم 
به هر رو  اين زنداني فروتن ، با معاشرت و پر جاذبه . پذيرفته از وي تشكر كرديم 

كه باشيوه برخورد صميمانه و مؤدبانة  خود بر ساير زندانيان بخصوص زندانيان ساده 
شت در مخالفت با آن عده از اعضاي فركسيون خلق كه در كابينه انديش اثر مي گذا
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 مسعود از وي - اعضاي جمعيت  رباني.  دولت مزدور نصب شده بودند ، قرار داشت 
  .به نيكويي ياد مي نمودند و احترامش مي كردند 

 به هر رو ، استنتاج اين قلم از عملكرد بسيار دقيق اين مرد خوش معاشرت و 
 -كه به گفتة خودش تجربه هزار ساعت پرواز با طيارات ( وت ورزيده آبديده و پيل

در درون زندان اين بود كه موصوف شخص مورد )  را داشت "21ميك " -هواپيما 
و بنا بر دستور  همان . نظر نظاميان اردوي چهلم اتحاد شوروي در افغانستان بود 

وي به گونة سري  راكت . بود اردو  رابطه اش را با احمد شاه مسعود  بر قرار كرده 
هاي پيشرفته زمين به هوا و راكت هاي باالي   تانك و ضد تانك و ساير ساز و برگ 
جنگي را به قواي مسعود كه زير نظارت نظاميان اردوي نمبر چهلم  شوروي قرار 

  .داشت ؛ تحويل مي داد 
ادن علي احمد مجبور در صحبت هايش از راه و طريق انتقال وچگونگي فرست

وي مي كوشيد كه . تجهيزات نظامي وزارت داخله به مسعود ؛ چيزي نمي گفت 
خودش را مبتكر اينكار نشان دهد كه نخستين تمويل كننده تسليحاتي احمد شاه 

 مي فهماند كه گويا به نحوي از انحاءبدين نهج  به مخاطب اش  . بوده است مسعود 
) به مفهوم تاجيك تبار ( ال افغان تبار كه در واقعيت امر جنر[ احمد شاه مسعود  « 

نمايندة ]  استخبارات  نظامي قواي نمبر چهلم اردوي شوروي در افغانستان بود 
به همين علت  . واقعي  مردم و مبارز بزرگ در جنگ مقاومت ضد شوروي  مي باشد 

و در . وي چنين شخصيت وطن پرست ورزيده و مبتكر نظامي را تسليح مي نمايد 
نام نويسي كرده است كه يگانه حزب اسالمي غير ) جمعيت اسالمي ( ش حزب ا

  . وابسته به خارج ، و متكي به  فروش سنگ الجورد و ساير احجار قيمتي مي باشد 
به هر رو  مجبور مي كوشيد كه جمعيت اسالمي را نماينده واقعي مردم  وانمود 

به )  دموكراتيك خلق حزب( بسازد تا استحالة بخش هاي عمدة  قوت هاي باند 
  .جمعيت اسالمي بي سر و صدا و كامالً مخفيانه انجام پذيرد 

گوشة . [  اين  يكي از اشكال بزرگ سازي احمد شاه مسعود در زندان بود 
 ... )  -12( ديگري از بزرگ سازي  ظاهراً رباني ، ماهيتاً مسعود را  در زير عنوان

  ] .          مطالعه خواهيم كرد 
اصل مجبور از جانب قواي نمبر چهلم شوروي توظيف شده بود تا زير عنوان  در 

زنداني ضد نظام استعماري در زندان پلچرخي تبارز نمايد و در نقش طرفدار مسعود 
 در زندان مواظبت كند و با امتيازات و "تنظيم جمعيت"از افراد دستگير شدة  

ه را براي جلب و جذب آن حزب از امكاناتي كه در زندان به وي داده مي شود ، زمين
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و پروسه استحالة اول جمعيت اسالمي  از . ساير احزاب و تنظيم ها  مساعد سازد 
هر چه زودتر به ثمر برسد ، تا ) با عبا و قباي اسالمي( دشمن به دوست شوروي 

بعداً  استحالة دوم  يعني استحالة قدرت از دولت  پوشالي نجيب جالد به دولت  
 تحت رهبري دو اجنت آن " ضد شوروي " و" نماينده واقعي مردم"ومجاهدين 

و بدين نهج . مخفيانه و بي سر و صدا  انجام پذيرد )  مسعود و رباني(كشور 
  .افغانستان در وابستگي نامرئي و دايمي سوسيال امپرياليزم شوروي قرار گيرد 
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  يانـتگي  زندانـ چهارمين همبس-10 

    ) : خادي خفه كردن ناموفقانة يك  (       

  

به سه بخش ) يا پنجره ( قسمي كه در نقشه قفس هم ديده مي شود ، قفس 
يك بخش اساسي كه زندانيان در آن  شب وروز را سپري مي . تقسيم شده است 

نمايند ، دو بخش فرعي  كه هر كدام در دو طرف قفس و متصل  به قفس موقعيت 
تخصيص داده بودند  ... ين دو بخش فرعي را براي تشناب ها و لباس شويي وا. دارد 

پنجره اصلي  زندانيان در ميان همين دو بخش قرار دارد كه دو دروازه محل رفت و 
آمد قفس اصلي به همين دو بخش فرعي باز مي شود ؛ در واقعيت هر سه بخش ، 

دروازة بزرگ ديگر به طرف يك قفس را مي سازد كه يك دروازه بزرگ به يكطرف و 
يك دروازه ، از دروازه هاي قفس هايي كه دايره . ديگر قفس ساخته شده است 

يعني ( به ِگردا ِگرد قفس . زندان   حلقوي را تشكيل مي دهند ؛ هميشه قفل بود 
زماني كه . رهروي باريكي براي گشت و گزمه وجود دارد ) هر سه بخش يك قفس 
ي شد ، زندانيان در دو طرف قفس فرعي هم مي خوابيدند شمار محبوسان بيشتر م

هرگاه زندانيان بيشتري را به درون پنجره انتقال مي دادند ، سربازان آنان را در . 
زندانيان توشك هايشان را متصل به ميله . رهرو باريك پشت قفس جاي مي داد 

هروي باريك هاي قفس طوري پهن مي كردند تا پانزده و يا بيست  سانتي سطح  ر
  .قابل  رفت وآمد باشد 

شامِ مغموم ، با شالق آتشينِ . روز سرد را هر طوري بود ، به پايان رسانديم 
اندوه ، و هواي سردتر ، با نشتر زهر آلودش بار ديگر به سراغ ما آمد ، تا جريان 

شبي تيره ، دلي تنگ  و قفسي تنگ و چراغ هاي كوچك . شكنجة ما را از سر گيرد 
يمه روشن ، فضاي سنگيني را براي جوالن پرندة سكوت چنان مساعد ساخته و ن

بود ، توگويي در درون قفس ، جز نفيري آرام تني چند ، كه تازه به خواب رفته 
  . بودند ؛ ديگر  آواي  به گوش نمي رسيد 

زندانيان از ترس هيوالي سردي خود را با كمپل هايي كه  بوي رطوبت تهكوي 
ه ها و زير زميني  خانه هاي قديمي كابل را به مشام آشنا مي ساخت ؛ ها و زير خان

من كمپل را بررويم كشيده ، مصروف پيچاندن پارچة پشمي . خود را پيچانده بودند 
به دور سرم بودم تا در هنگام خواب سردرد نشوم ، در لحظاتي كه مي خواستم 
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كه ( داكتر احمد علي چشمانم را به خيال خواب بسته نمايم ، متوجه شدم كه 
همينطور خودش را در كمپل پيچانده ، ) توشك وي در جوار توشكم قرار داشت 

سرش را از حد معمول بلند نگهداشته و به طرف سقف پنجره و گوشه و كنار آن  
  . معلوم نبود به چه فكر مي كرد . مي بيند و چرت مي زند 

 شب را نشان مي داد ، كه چراغ  شايد ، عقربه هاي ساعت يازده ويا يازده و نيم
تا آن شب در راهرو پشت قفس ، كه .  هاي رهرو دور قفس دفعتاً خاموش شد 

خاموش . توشك هاي ما در درون آن قرار داشت ، كدام زنداني را  جاي نداده بودند 
شدن ناگهاني چراغ هاي كم نور دور قفس احمد علي و چند تني ديگر را كه در اين 

وي اندكي سرش را پائينتر . وشه  بيدار مانده بودند ؛ متعجب ساخت گوشه و آن گ
كرد و به نرمي كمپل  اشرا تا روي بيني اش كش نمود و با نگراني و احتياط به 

 با -اين تغيير ناگهاني در وي ، سبب شد كه من هم . اينسو و آنسوي قفس ديد 
در اين اثنا . فس را ببينم  اندكي سرم را بلند كرده ، تا اينطرف و آنطرف ق- شتاب 

مي خواستم از . گروپ هاي كم نور درون قفس هم يكي از پي ديگر خاموش شد 
جايم بلند شوم ؛ مگر احمد علي كه از خاموش شدن چراغ ها  هراسيده بود ، 

او . دلسوزانه به من هوشدار داد كه از جايم تكان نخورم و مراقب اوضاع باشيم 
ن و بيني خود طوري قرار داده بود كه كسي فكر نكند وي كمپل اش را در برابر ده

من هم همين وضعيت را به . فقط با چشم و گوش مراقب اوضاع بود . بيدار است 
هر دو با دقت زياد متوجه درون و بيرون قفس نيمه تاريك بوديم . خود گرفته بودم 

يا سه نفر ، كه با در اين اثنا صداي پاي دو و . ، تا ببينيم كه چه اتفاق مي افتد 
 عبور مي - متصل به تشناب -سرعت ؛ اما به احتياط از رهرو باريك پشت قفس 

در روهرو باريك آنطرف قفس سه يا چهارتن زنداني مي [ كردند ؛ شنيده شد 
  آواز  هايي كه به " مجبور"بالفاصله از طرف ديگر قفس هم رديف اتاق ] . خوابيدند

صدا ها طوري انعكاس داشت ، تو گوئي .  پيچيد مشكل شنيده مي شد ، در فضا
لحظاتي . كس و يا كساني همزمان ُخر مي زنند و يا دچار نفس تنگي شده اند 

  "  گَرس و ُگرس"در پي آن آواز . نگذشته بود كه آواز ُخر ُخر بلند تر شده رفت 
يك از شنيده شد ؛ مثلي كه تمام زندانيان  به خواب رفته بودند  ؛ زيرا كه هيچ 

ما هر دو از گير و داري كه خاموشانه در پنجره فرعي جريان . جايش بلند نشد 
. داشت ؛ چنين استنباط كرديم كه كساني در حال خفه كردن كسي ديگر هستند 

مي خواستم از جايم بلند شوم ، باز هم داكتر احمد علي مانع شد و به آهستگي 
نشان داد ، كسي نفهمد ما بيدار نبايد حركتي از خود .  خطرناك است ": گفت 
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سر و صدا بلندتر شده رفت ، طوري كه يكي دو زنداني كه در نزديكي گير . هستيم 
خادي و دو سه تن ديگر در [ و دار قرار داشتند متوجه دسيسة در حال وقوع شدند  

  ] .   قفس مي خوابيدند ) شمال ( قسمت فرعي 
زندانياني كه از . پشت قفس بلند شد دفعتاً آواز گام هاي دو و يا سه تن از 

خواب بيدار شده بودند از جايشان برنخاستند ؛ زيرا هيچ كس نمي خواست كه 
يكي دو . پايش به تحقيق و شكنجه وحشيانه خلقي هاي آدمخوار كشانده شود 

نفري كه در نزديكي آن خادي قرار داشتند و خادي قوي هيكل و زورمند را در 
  .افتند ؛ به ناچار سرباز را صدا كردند حالت نيمه بيهوشي ي

سه تن زنداني مي خواستند خادي قوي هيكل را در خواب به آن جهان 
بفرستند ؛ طوري كه هيچ اثري از خود بجا نگذارند ؛ مگر موفق به خفه كردن بي 

بعد ها ، كساني در . نشدند ) توسط بالشت ( سر و صداي اين آدم تنومند و پر زور
. "... از ترس به شدت مي لرزيد .  دهن زنداني كف كرده بود ":ند داخل قفس گفت

وي بعد از ديدن . مدتي بعد ، سرباز آمد . در هر صورت  سرباز را صدا كردند  
خادي نيمه بيهوش و دهان كف كرده ، فوراً از قفس خارج شده با تعداد زيادي از 

ي قوي هيكل را بر روي خاد. سربازان و ضابطان خلقي  دو باره وارد قفس شدند 
متعاقب آن يك يا دو  صاحب منصب . تذكره انداخته به شفاخانه زندان انتقال دادند 

شماري از زندانيان با ديدن صاحب منصب  طوري . خلقي داخل پنجرة اصلي شدند 
وانمود كردند كه گويا چند لحظه پيشتر  سر و صدا موجب شده كه آنان از خواب 

 گونه  به هر سو نگاه " هلمز شرلوك "حب منصب ، با نگاه هاي صا. بيدار گرديدند 
  . بعداً تمام آنان رفتند . كرد 

خواب به چشم هيچكدام راه باز نكرد .  در آن شب هيچكس از جايش بلند نشد 
آخر اگر آن خادي كشته مي شد ، ديوي خون . تقريباً همه تا صبح بيدار ماندند . 

اش گالب زوي جاسوس موضوع را خيلي ها جدي آشام خاد براي كوبيدن حريف 
در چنين صـورتي  تمام همزنجيران به تحقيق و شكنجه كشيده مي . مي گرفت 

  . شدند 
فرداي آن شب پر ماجرا چند تن صاحب منصب خلقي با خشم و كين وارد 

آنعده از . بعد از آن تحقيقات آغاز شد . سخنان تهديد آميز زدند . پنجرة ما شدند 
.  نياني را كه در نزديك  آن خادي قرار داشتند ، براي تحقيق به قومنداني بردند زندا

از هر يك پر سيدند كه در آن شب چه . دو يا سه روز پيهم بررسي جريان داشت 
. شماري از زندانيان را  به مقر قومنداني احضار كردند . چيز را ديدند و چه شنيدند 
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ذشتاندند ، تا اگر شكي باالي كسي داشته ، هر هر يك شانرا از برابر آن خادي  گ
از آنجايي كه  در هنگام خواب بالشت را بر روي و . چه زود تر وي را معرفي نمايد  

دهان خادي گذاشته بودند ، خادي نتوانسته بود چهرة خفه كننده هاي خود را 
ك وقت وي در جريان تحقيق گفته بود زماني كه به خواب رفته بودم  به ي. ببيند 

دو تن دو دستم را محكم گرفته بودند و يك تن بر روي سينه ام نشسته بالشت را 
بر روي صورتم قرار داده  فشار مي داد  تا خفك شوم ، مگر من باتمام قوت سرم را 
به اين طرف و آن طرف  دور مي دادم تا نفس كشيده بتوانم  و چيغ بزنم ؛ و تالش 

كري . فشار دست هايي  دو نفر ديگر خالص كنم مي كردم هر دو دستم  را از زير
پاهايم را با زور زياد بر روي توشك مي كوبيدم كه  همسايه هاي دور و پيشم بيدار 

اينها مي كوشيدند تا  زودتر مرا بكشند ، من هم با قوت زيادتر پاهايم را بر . شوند 
دفعتاً بالشت را  . از مردنم كم مانده بود. گلويم بند شده بود . روي توشك مي زدم 

رها كرده هر سه شان گريختند زماني كه بالشت را از رويم دور كردم  پنجره تاريك 
نقل به مفهوم از زبان باشي اتاق  و تعدادي  [ "كسي در آنجا  ديده نمي شد  . بود 

  ] .از زندانيان خلقي 
 انسان پر ، كه يك نا) سلطاني ( يكي دو روز بعد از اين واقعه  قومندان زندان 

اين مزدور . عقده و عصبي مزاج  و نهايت قصي القلب بود ، به داخل  پنجرة ما آمد 
 كساني به امر قومنداني ":رذيل با صداي خشم آگين و آميخته با نفرت چنين گفت 

اهميت نمي دهند و پرده هاي دور چپركت شانرا نمي بردارند ، قومنداني مي داند 
 جايي كه -آنگاه بيدرنگ به بخش فرعي پنجره . "... نمايدكه با آنان چگونه برخورد 

 داخل شد و تمام پرده -  بود " امين جان "ديرة انجنير حسين و برادرش نجيب و 
آنگاه  . هاي آويزان شدة آنان را با دستهاي آغشته به خون مردم ما پاره پاره كرد 

د لت و كوب قرار داده با انجنير حسن را در برابر  ساير زندانيان با مشت و لگد مور
زماني كه انجير حسين از قومنداني برگشت ، گرچه چيزي . خود به قومنداني برد 

چند روز بعد از اين . نگفت ؛ مگر وي را شديداً مورد لت و كوب قرار داده بودند  
وقتي . واقعه  سر باز به داخل پنجره آمده  انجنير حسين را با خود به قومنداني برد 

 قومنداني برگشت خوش بود كه گويا قومندان وي را شناخته  كه از اعضاي كه از
  ... .برجسته سازا ست و از همين سبب از وي معذرت خواسته 

 انجير حسين "  داكتر احمد علي بعد از رهائي از زندان  طي صحبتي گفت كه 
ه نصف  قبل از اينك" و عفو عمومي زندانيان "مصالحه ملي" تن زنداني  را در 81

  حبس شان را در زندان سپري نموده باشند ، آنان را  
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كه در جريان شعله [*]  موسي جان . با ضمانت از زندان  خالص كرده است  
رفيق ميرويس ودان محمودي  خواهر زادة  زنده ياد [  مي گفتند "مامد"وي را 

 در زندان  سال آنرا5صرفاً .  سال قيد شد 20در رابطه با ساما ]  موسي مي شود 
  . "از زندان رها گرديد ) انجنير حسين ( سپري نموده بود كه توسط همين شخص 

  

  اي  ـن از اعضـنايي با يك تــ آش-  11

   ) :" دپكا "(  افغانستان   پيشروكارگران ةدست         

  
در هر صورت ، . تعداد زندانيان  در پنجره گاهي بيشتر و زماني كمتر مي شد 

گاهي متوجه مي شديم كه  سه چهار .  تن كمتر نمي شد 150ن از شمار زندانيا
مدتي بعد مي ديديم و يامي شنيديم كه از آنان در . زنداني  را به پنجره مي آوردند 

يكي . آمد و شد در پنجره ، هر چند روز بعد اتفاق مي افتاد . پنجره خبري نيست 
كه در گوشة قفس جواني با از روز ها ، حين قدم زدن به دور قفس ، متوجه شدم 

در ذهنم خطور كرد كه وي را . چشمان  ميشي و نافذ بر روي جايش نشسته است 
مدتي بعد حين قدم زدن به دور پنجره وي را ديدم كه به . در كدام جاي  ديده ام  

من هم متقابالً با وي سالم و عليك وجور . زنداني سالم داد .  تنهائي قدم مي زند 
شايد شما را در جاي . چهرة شما در نظرم آشنا است ": گفتم .  دم به خيري نمو

بعد از تبادله چند جمله متعارف ، به يادم .   وي هم ، چنين گپي زد "ديده باشم 
آمد  كه در نيمة دوم دهة چهل در خانة يكي از دوستانم  كه از وي و فاميل نجيب  

نام زنداني كه از .  را ديده بودم و مهمان نوازش خاطر ة  فراموش ناشدني دارم ؛ وي
  .بستگان آن فاميل بود فراموشم شده بود ، مگر وي تخلصم را به خاطر داشت 

نام داشت ؛ جواني بود بسيار خوش مشرب و با فرهنگ ) هدايت ( زنداني  كه 
من نپرسيدم كه به چه اتهام . كه با زبان فصيح و اتكا به نفس صحبت مي كرد 

   نامبرده هم از سمت و سوي  سياسي و ارتباطش با دسته پيشرو .زنداني شده است 
  
  

 موسي جان با اين شگرد مي خواست هر چه زودتر از زندان رها شود تا به -[ * ] 
امور مبارزه عليه دولت پوشاني بپردازد ؛ زماني كه خاد از نيت اش  آگاه گرديد ، وي 

   ]  نده اش خبري استتا امروز نه از مرده و نه از ز. را اختطاف كرد 
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 من در تحقيقاتم "مي گفت . فكر مي كرد عنقريب آزاد مي شود . چيزي نگفت 
هدايت بي سرنوشت بود ؛ مگر  .  "مستنطق گفته كه آزاد مي شوم . چيزي ندارم 

 را - عضو سازمان  رهائي - مدير صاحب .  ها آورده بودند 20 -16وي را در  پنجره 
ن در پنجرة ما آورده بودند ، كه بعد از مدتي از زندان رها كه قيد كم داشت ، همچنا

. اين زنداني را كه قيدش تعيين نشده بود ، هم در همين پنجره آورده بودند . شد 
در همان روز سواالتي الينحل در همين رابطه ذهنم خسته ام را براي لحظاتي  

يد در هنگام تفريح شا. نفهميدم كه وي را چگونه از قفس ما بردند . مصروف كرد 
برطبق رهنمود هاي مشاورين نظامي روسي  خلقي هاي . وي را برده باشند 

  تقريباً  . آدمخوار هم  اعدامي ها را بي سر و صدا  از سلول هايشان بيرون مي كردند 
خانم مبارزي كه در  [*] "ماه جان"را از ... بعد از سه دهه مسئلة اعدام هدايت و

قرار داشت و از آنها )  در آن وقت ( ضاي رهبري دسته پيشرو خدمت  تعدادي از اع
    .مواظبت مي نمود ؛ شنيدم 

دسته پيشرو " ، " فرقه عياران و جوانمردان خراسان " از 1358دراواخر سال 
دپكا بعد از .  پا گرفت و اعالم موجوديت نمود ) "دپكا "( كارگران افغانستان

با اخگر )  سند اساسي وحدت ( در تهيه شد و تأسيس با سازمان اخگر وارد مذاكره 
با تأسف كه . وارد مذاكرات شد بعداً با سازمان  ساوو .  داراي نقاط مشتركي بود 

آيا سيماي واقعيت هاي ساوو سيماي ( اسناد منتشر شدة  دپكا را بعد از اينكه 
ن اين سند رهبر ساوو از من گرفت و دوباره آنرا مسترد نكرد ، تا كنو) واقعيت است 

يك بعد وجه نزديكي ، .  را دستياب نتوانستم "... دسته پيشرو  "و ساير اسناد 
ساحه فعاليت دستة . دسته پيشرو با اخگر عدم تمكين بر انديشه مائوتسه دون بود  

بعد از نفوذ خاد در دسته . پيشرو در اوايل بيشتر به سمت شمال كشور معطوف بود 
  . كزي و ساير اعضاي آن  گرفتار شدند پيشرو تعدادي از اعضاي مر

  

  

دوست بسيار صميمي فتاح الدين و ساير اعضاي رهبري دسته ( ماه جان  -[*] 
كه اعضاي دسته را چون اعضاي فاميل خود دوست مي داشت و در خدمت ) پيشرو 

كار سياسي آنان با شجاعت يك زن مبارز افغان گام بر مي داشت ، در نخستين 
 در تورنتو بر "كانون ياددهاني از شهداي مردم افغانستان"ي كه محفلي پر شكوه

از تريبون آن محفل  گوشه هاي از خاطراتش را در رابطه با اعضاي .  گزار  كرد 
  ] .دسته پيشرو را بازگو نمود 
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   سه تن  دستة پيشرواز اعضاي مركز
  در زندان پلچرخي اعدام شدند

  
    تحصيالت عالي( فتاح الدين   -  )1(

  )         در بلغاريا 
     نبي-) 2(
  )معلم ( هدايت  غضنفر    -) 3(

  نزنده ياد فتاح الدي                                                                         

  :  اظهار داشت "مـاه جـان"
  :  سـه تـن ديگـر از روابـط دستة پيشـرو ، و يا بقاياي فرقه عياران " 

  
  ؛) از اهالي قلعه مرادبيگ ( ضابط حليم   -1
  ؛) از كشم بدخشان (   سيد ثابت آغا -2
  . ؛  زنداني  و اعدام  شدند  ) " انور"نام مستعار( غالم   -3

                              
كه با غالم در عين واقعه گرفتار  ) " فريد"با نام مستعار( فردي به نام آصف 

   . "مدتي  از زندان رها گرديد شده بود ،  بعد از 
ساوو ( يك تن از اعضاي نفوذي خاد كه در سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي 

   : هايرسيد ؛ به نام) بعد ها عضو اصلي ( تاسطح عضو علي البدل كميته مركزي ) 
از اهالي قلعه مرادبيگ كه در بربادي ســاوو  ؛ ...و   قاري ،  ظاهر، قريشي  ،ضياء
 اساسي داشت ، با سه  اعدامي اخيرالذكر دستة پيشرو ارتباط داشت ؛ همچنان  نقش

  ... .با فتاح جان از اعضاي رهبري دسته 
زنده ياد فتاح الدين همان  مبارزي است كه راه بيرون رفت  از كابل الي 

 به پاكستان از طريق خردكابل) م . هـ ( پاكستان  را بلد  بوده ، درانتقال رهبر ساوو 
 پشت خود برداشته ، با صرف هرا ب) رهبر ساوو ( و كوه هاي بلند چكري ، وي 

انرژي و ايمان به آزادي ميهن از سلطه سوسيال امپرياليزم شوروي ، نشيب به 
نشيب و قول به قول ، خم به خم و پيچ در پيچ ، كوه به كوه ؛  راه پر تهلكه را 

 كه هيچ شناختي از -اري هم دراين سفر ق. پيمود  تا وي را به پاكستان انتقال داد 
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گاهگاهي  به عنوان ( اين خادي حرفه اي نيز وي را .  همراه آنان بود –راه نداشت 
بر پشت خود برداشته در انتقالش سهم )   زنده ياد فتاح الدين " دم راسي "گويا

 "گرفت ، تا اين كارش در آينده تمسك و دست آويزي  موثقي شده بتواند بر 
  !  بودنش" انقالبي" گويا "صداقت" و "لتاصا

شناخت معرفتي با چهار تن  اعدام ) ضياء قريشي ( اين عضو تمام عيار خاد 
. داشت ]  فتاح الدين ، ضابط حليم ، سيد ثابت و غالم [ شدگان دسته پيشرو 

بعد از اخراجش از ساوو ،  در ) سيدآجان ( عالوه بر وي يك تن  نفوذي خاد به نام 
 تاكتيكي گرفت " قيد " سال 20 پيشرو  نفوذ كرد ، كه گويا به همين سبب  دسته

 رها شده ، به سمت باديگارد  جنرال با " زندان"، و بعد از سه ويا چهار سال از 
تسليم داده ( درپايگاه نظامي روسها در خيرخانه ) داكتر كريم بهاء ( اقتدار خاد 

 بخشهاي بعدي در رابطه اين دو عضو در.[ مقرر گرديد ) شده به جنرال موصوف 
كه فرد دومي به بخش فعالين خاد در خارج از كشور ارتقاي مقام داده ( فعال خاد 

  ] . طور مفصل  خواهم نوشت  ) شده 
  

  مان ـ  عث"رارـف " ورد ـ  سخني درم- 12

  : ي ـدان پلچرخـاز زن  "ز فوتبال با "        

  

با همان .  را در درون پنجره مي يافتيم هر صبح كه چشم باز مي كرديم خود
چهره هاي شناخته شده و ناشناس زنداني در اين كنج و آن كنج قفس مواجه مي 

هرگاه كدام زنداني اظهار تمايل به صحبت مي نمود ، دستش را دراز مي . شديم 
از كساني كه  شناخت . كرد و بعد از معرفي خود  سر صحبت را با ما باز مي نمود 

ك داشتيم ، در بارة همان شخص و فراز و نشيب زندگي اش گفتگو مي كرديم مشتر
بدين منوال . گفته ها و شنيده ها و تجربيات خود را باهم در ميان مي گذاشتيم . 

هرچه قصه بود و سرگذشت ، . آرزو داشتيم شب را بر روز ، و روز را به شب برسانيم 
ال ؛ مي كوشيديم همه را به ياد بياوريم و هرچه در گذشته اتفاق افتاده بود و در ح

سر انجام ،  هر چه بود و نبود ، رو به اتمام مي گذاشت ؛ . و با هم در ميان بگذاريم 
ولي قادر نمي شديم از ثقلت و سنگيني  لحظه ها ، دقايق  ، ساعات ، روزها ، هفته 

يدني نبود ؛ چه تا به روز هاي  مالقاتي  برسيم كه آنهم  رس.  ها و ماهها بكاهيم 
  .برسد به روز هاي رهائي از قفس زندان 
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رفيق رحماني ، داكتراحمد علي ، من و دگروال صاحب شكور ( در همسايگي ما 
 مي گفتند و ما درهمين " رهروي دور قفس"در آنطرف پنجره جايي كه آنرا ) 

اشت  سال  د35  -  30راهرو به قدم  زدن مي پرداختيم ؛ يك جواني را كه  حدود 
)  اكثراً ( وي . و به همين تازگي ها وي را در پنجرة ما آورده بودند ؛ ديده مي شد 

بالشت من و توشك او را . بر روي توشك اش نشسته ، غرق در افكار خود مي  بود 
هر زماني كه مي خواست ، مي . فقط ميله هاي سرد قفس از هم دور كرده بود 

احب شكور و يا صحبت هاي رحماني توانست كه صحبت هاي من يا دگروال ص
رنگ پوست اش  سفيد مايل به . روي استخواني وكوچك داشت . صاحب را  بشنود 

  . سرش  به كلي موي نداشت . سرخي  بود 
  :روزي انجنير حسين سازايي  در مورد وي چنين گفت 

در ميدان فوتبال بسيار مي دويد  . او از فوتبال بازان خوب مكتب ما بود  « 
  .  »  مي گفتند  "عثمان كل سگ نفس"تر مانده مي شد از همين سبب وي را كم

با هيچ زنداني گپ و گفتي نداشت . عثمان در عقب پنجره بكلي تنهاي تنها بود 
خاموشي جالب وي و . سالم و عليك داشتيم من و او صرفاً هر صبح باهم ديگر. 

مثل وي . ق كرده بود كمتر حرف زدنش با زندانيان  سواالتي را در ذهنم خل
خاموش و كم گپ  فقط چند تن معدود را در زندان ديده بودم ، كه يك تن از آنان 

  پاكستان  به نام جاويد اختر بود كه دو بار اقدام به فرار ناموفقانه از ISIكوماندوي  
سر انجام  در مورد وي به اين ) . در جايش به آن خواهم پرداخت ( زندان  نمود 

جواني با مشخصات وي چگونه به عضويت در باند جمعيت : سيده بودم كه نتيجه ر
من به . كردار واعمالش به هيچ وجه به يك جمعيتي نمي ماند .اسالمي تن داده بود 

اين نتيجه رسيده بودم كه وي عضو جمعيت نيست و بيشتر به اين جهت برارزيابي 
باشد كه  همانند اسلميار و خود تأ كيد مي كردم كه وي يك تن از اعضاي خاد مي 

هم قماشانش حلقة مربوطه  را همراه با خودش در معرض حمله خاد قرار داده است 
بعداً به فكر اندر مي شدم كه وي چرا در زندان خودش را گوشه گرفته با ...  . 

  .نمازش را  به تنهائي در راهرو  عقب پنجره مي خواند . زندانيان گپ و گفتي ندارد 
عثمان را كه به خاطر . فرا رسيد )  روز عملكرد وي ( ام روز  پايوازي  سر انج

 سال قيد كرده بودند ، در آن روز دگرگون 20عضويت در باند جمعيت اسالمي 
در پايوازي هاي قبلي كامالً خونسرد و آرام بود ؛ مگر در آن روز مضطرب و نا . يافتم 

ا بلند نموده به چشمانم ديده ، گاهگاهي سر بي مويش ر. آرام به نظر مي رسيد 
  به جوابش مي گفتم "!  توخي صاحب ": فقط  به همين دو كلمه بسنده مي كرد 
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 بد نيست شما چطور هستيد ؟ ":  اظهار مي داشت "عثمان جان چطور هستي ؟ "
در همان روز دو ويا سه بار همين دو كلمه را تكرار كرد ، كه . فقط همين و بس  . "

زماني كه سرباز  اسم وي را خواند ،  فوراً از جايش بلند . وال برانگيز بود اين برايم س
شده ، ساز و برگش را برداشت و با من خدا حافظي كرده از پشت پنجره بيرون رفت 

هيچ زنداني در هنگام . حيرت زده شدم كه خدا حافظي وي چه معني مي دهد . 
به هر رو ، . يگر خدا حافظي نمي كند رفتن به مثلث به خاطر مالقاتي ، با زنداني  د
  .من هم منتظر  بودم تا سرباز نامم را بخواند 

و شب هم فرارسيد ؛ مگر از عثمان جان . شام شد . روز پايوازي به پايان رسيد 
در اتاق گفتند كه وي از راه مالقاتي به كدام اتاق ديگر به مهماني . خبري نرسيد 

قومنداني متوجه موضوع . م از وي خبري نرسيد در روز دوم و سوم ه. رفته است 
شده  به مسؤولين تمام بالك هاي زندان دايروي امر كرد تا سر شماري زندانيان را 

در هر قفس دو يا سه بار سرشماري انجام . در درون پنجره با دقت زياد آغاز نمايند 
م شان  شد ، همچنان درپنجرة ما ، سرانجام مسؤولين زندان  از كاوشهاي پيه

. خسته و مانده شدند ، و به اين نتيجه رسيدند كه عثمان از زندان فرار كرده  است 
در درون پنجره از تعدادي زندانيان ؛ من جمله نگارنده . تحقيقات در زمينه آغاز شد 

يك تن از صاحب منصبان در حالي كه ايستاده بود از من . پرس و پال نمودند 
 قرار داشتي در طول روز با تو چه مي گفت وضع پرسيد تو كه در همسايگي وي

عثمان را كه جز سالم و عليك كدام گپ و گفتي نه تنها با من  ؛ بلكه با ساير 
تقريباً  از تمام كساني كه در  . زندانيان هم  نداشت ، براي آن مزدور توضيح دادم 

ر و در وي را شخصي گوشه گي. اين زمينه سوال شده بود ، همين حرف را  زدند 
  .خود فرورفته توصيف كردند 

 در همان روز ها رسيده بودم و بعد از - به نتايجي كه من درمورد فرار عثمان 
 دست كي جي بي در درون خورجين "رهائي از زندان در برخي مقاالتم  مانند 

 "بيائيد جمعيت  ، شوراي نظار و  مسعود را بهتر بشناسيم "  و  "جمعيت درمانده 
  :  آن ارزيابي و برآيندش را منعكس نمودم ؛ اين چنين درج شده بود ،...  و 

يك تن از اعضايش را كه به اتهام   1364ماه جوزا و يا سرطان سال خـاد در «   
به بيست سال زندان ساخته بود، از زندان » محكوم«فعاليت در جمعيت اسالمي 

دادن » فرار« ، با   خادنجيب جالد. [    فرار داد)  »منزل چهارم زون«(پلچرخي 
 سگعثمان كل « كه در بين  عده اي از فوتبال دوستان بنام  _ »فوتبال باز«خادي 

طرف توانمندي  از يك:   با يك تير به دو هـدف رسيد _ مشهور بود» نفس
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« با خـاد، به رخ ساير داره  هاي » تقابل «تشكيالت  جمعيت اسالمي  را در 
، براي كار وبار استخبارتي  و  »قهرمان «را به مثابه » فراري «و .  كشيد» اخواني

فرستاد  از آن جا طور پناهنده ، فراري را به كشور هاي غربي سياسي به پاكستان و
 در  .B.B.C يوي فراري در پاكستان با راد« : قراري كه بعداً در زندان شنيده شد [ 

عدم لياقت و بي   جانبي ديگر و از؛  ]» بود...ش مصاحبه اي انجام داده"فرار"مورد 
  امور ةكفايتي حريف هم قالده اش، يعني گالب  زوي خلقي وزير داخله را در ادار

؛ با اين شِگرد به صاحبان روسي اش گوشزد  آن بخش زندان كه تحت فرمانش بود
،  به شكل اهانت )سلطاني(» بالك سه« خلقي  قومنداندر رابطه با اين قضيه  . كرد

ول آن بخش ؤويك نفر ازصاحب منصبان مس.  ظيفه اش بركنار گرديدآميزي از و
خاد با .  ؛ محبوس گرديد »بالك« ،  درهمـان نام داشت » گلخان «كه زندان 

گرديد، براي زندانيان چنين صحنه آرايي و درامه بازي كه موجب تعجب اكثريت 
عثمان با موي    .». را سر زبان ها انداخت» جمعيت اسالمي«چندمين بار  نام نامي 

  كرد"فرار" از زندان .... ساختگي و لباسهاي زنانه

  

   و زنـدان   اوضـاع زونـ روز اف تـامـ  وخ-  13  

  : نظامي  روس تصاميم ضد انساني  مشاورين           

              

قسمي  كه قبالً هم اشاره نمودم  زماني كه زندان در ميان دو فركسيون باند 
تقسيم شد ، خلقي ها در رقابت با خادي ها يك سلسله ) خاد  ( خلق و پرچم

و از انضباط و دسپلين بسيار شديد اندكي .   را  در زندان فراهم كردند "تسهيالت"
طريق فاميل هايشان را متقاعد  به اين  كاستند ، تا باين شيوه زندانيان و از آن

  : سازند كه 
در ماههاي بعد از انقالب ثور كه مرتكب . ما در اصل مردمان بدي نيستيم ... « 

اعمال نا شايست و اضافه روي هايي در زندان ها  شديم ، ناشي از عدم تجربة ما 
بوده ، نه ضديت با مردم ، حال كه در قدرت با پرچمي ها سهيم شديم و بار ديگر 
سر نوشت زندانيان به دست ما  سپرده شده ؛ آرزو داريم كم از كم آنرا در همين 

  » ... محيط محدود و سر پوشيده  جبران نمائيم 
  : آنان زندانيان را مخاطب قرار داده گفتند 
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مگر در مدت  دو سه ماه سپري شده  شنيديم وديديم كه زندانيان  از اين ... « 
 نمودند و به لت و كوب "استفادة ناجايز" و كم كردن فشار باالي شان "تسهيالت"

ز همكاران دولت انقالبي پرداختند ؛ حتا جنگ هاي و زدن مجروح كردن تعدادي ا
دسته جمعي را ميان  خود سازمان دادند كه اين را ديگر نمي توانيم تحمل كنيم 

  » ... و
مشاورين نظامي روس ، اراكين و جنرال هاي وزارت داخله ، وزارت دفاع و 

ردند ، تا مسؤولين بلند رتبه زندان را  روي همين داليل و براهين كله به كله ك
تدابيري بيانديشند كه نظم و دسپليني ازدست رفته را بار ديگر در زندان احياء 

.  و غير قابل پيش بيني پايان دهند "وضع ناهنجار"و هرچه زودتر به اين . نمايند 
در جوزاي ( روي همين ملحوظ طي يكي دو نشستي كه به گفتة برخي آگاهان 

كه [ وزير داخله گالب زوي داير گرديد در وزارت داخله تحت رياست  ) 1362
كه مجلس وزراء و شوراي ( چگونگي تدارك و آماده ساختن زنداني براي اعدام 

انقالبي صالحيت اجراي آنرا از وزارت امنيت دولتي گرفته به وزارت داخله تفويض 
. نير شامل آن بود ، اليحه ها و مقررات تازه اي را تصويب نمودند ) كرده بود 

 را " 6بالك"ناي همين تصاويب يكي از بالك هايي درون زندان دايروي ؛ يعني برمب
كه مشتمل بر چهار پنجره بزرگ  امتداد يافته به داخل دايره و هشت پنجره ديگر 
كه به دور دايره بود ، و همچنان يكي از پنجره هاي مربوط به وتر دايره را كه در 

 اتاق " كه بعضاً آنرا - " اتاق سياه"نام  موقعيت دارد ، به " 6بالك "منزل اول  
 كه مي گفتند -  اختصاص دادند ، و حنيف شاه جالد را - هم مي گفتند "جزائي

 به سمت آمر بي چون و چرايي اين بالك  - مسؤول تيم تدارك براي اعدام هم بود 
با آنكه هر بالك قومندان خود را داشت ؛ مگر به اين جالد مشهور . مقرر نمودند 

الحيت داده شده بود كه در صورت لزوم مي تواند ساير بالك ها را هم زير ص
كنترول داشته باشد و متخلف را تا سرحد شكستن دست و پايش بزند  و زندان را 

   ] .  به صفحة بعد[*به شبستان گورهاي خاموش مبدل سازد 
يان دراوايل انتقال زندانيان به بالك هاي مربوط وزارت داخله كه جنگ ها م

 زندانيان زخمي   احزاب اسالمي درمي گرفت ، و تعدادي لومپن هاي  تنظيم ها و
مي شدند ، حنيف شاه به دورگردن ضاربين زنجير مي پيچاند طوري كه  آنان به 

  چنين شكنجه اي قرون وسطايي را چند بار اعمال. مشكل راه  رفته  مي توانستند 
 شدند و سازماندگان اصلي درگيري ها را به نمودند ؛ مگر بعداً از كاربرد آن منصرف

  .  انتقال دادند "6بالك "
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وحشيانه از نوعي با آنكه روز تا روز گراف انضباط و دسپلين نهايت شديد و 
 باز هم خادي هاي شناخته شده مورد ضرب و ، رو به صعود بودخلقي گونة آن  ؛

 (  6ا در منزل دوم بالكمسؤولين خلقي زندان يك  پنجره ر.  شتم قرار مي گرفتند 
براي خادي ها و جواسيس لت خورده و كوبيده شده تخصيص )  باالي اتاق سياه 

هر خادي  كه مورد حمله زندانيان قرار مي گرفت ، بيدرنگ وي را به همان . دادند 
 " اتاق جاسوسها " اين اتاق را به نام " 6بالك "زندانيان . اتاق انتقال مي دادند 

  .بودند  مسمي نموده 
بگونة مثال . كمترين و كوچكترين نياز هاي انساني زندانيان برآورده نمي شد 

اين يك ضرورت اساسي و حياتي انسان . زندانيان همه به قلت آب مواجه بودند 
اين جنايتكاران كه پوشش انساندوستي و هموطني كذائي را از روي صورت . است 

در ) و اكنون نيز دارند(ه خويي كه داشتند زشت خود برداشته بودند ، با تمام درند
از داكتر و دوا هيچ . برابر زنداني قرار گرفته وي را تحقير و توهين مي نمودند 

هرگاه داكتري به شفاخانة زندان مي آمد ، حق اوليت را به خلقي ها و . خبري نبود 
در خارج از جواسيس تازه پاگرفته و آن زندانياني كه اعضاي فاميل شان با خلقي ها 

  در چنين صورت وقت براي اكثريت . زندان ارتباط برقرار كرده بودند ؛ داده مي شد 
  

  
  يك تعداد از زندانيان جزائي شده در اتاق سياه  در مورد –] از صفحة قبل[* 

  : حنيف شاه جالد چنين گفتند 
 روزي يك تن از روستائيان دور افتاده هرات كه شف لنگي وي تا پشت پايش« 

اين بيچاره نمي دانست كه زنداني نبايد . مي رسيد ، از برابر حنيف شاه عبور كرد 
وي در حال حركت به طرف چشم . مستقيماً به چشمان خونين اين جالد نگاه كند

جالد كودن كه ازدراز ماندن شف لنگي زنداني  سخت بدش مي . حنيف شاه ديد 
بهانه قرار داده ، امر كرد كه آمد ، ديدن مستقيم زنداني به طرف چشمانش را 

آنگاه وي را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد طوري كه دستش . ايستاده شود
. زنداني نيمه بيهوش را به شفاخانه  فرستاد . شكست كه به اصطالح آويزان ماند 

بعد از آنكه آن بيچارة مظلوم با دستي پلستر شده كه  آويزة گردنش شده بود ؛  از 
!  بعد ازاين شف لنگي ات را دراز نماني فهميدي ":  برگشت برايش گفت شفاخانه 

  ] . » ! برو ده اتاقت 
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قيمت مواد غذائي را در كانتين زندان روز تا روز . نمي ماند % 95زندانيان باالتر از 
. تعداد زندانيان را در سلول ها  افزايش داده بودند . طبق دلخواه خود باال مي بردند 

. وه رذيالنه ، صحت تمام زندانيان را در معرض خطر قرار داده بود چنين شي
زنداينان به امراض گوناگون دچار مي شدند ؛ بگونة مثال ، در طول مدت سالهايي 
كه  تمام زندان زير فرمان خاد قرار داشتند ؛ در درون زندان نديده بودم كه كدام 

ال گذشته چند تن در درون سلول در تابستان س. زنداني به تب مالريا  مصاب گردد 
هايشان در بدترين حالت دور از داكتر و دوا ، دور از خانواده هاي شان در دنياي كه 

شيوع امراض گوناگون . هيچ كس نمي توانست به كسي ديگر ياري رساند ، مردند 
. بخصوص مالريا وضع جسمي و حالت رواني زندانيان را بكلي دگرگون ساخته بود 

اوضاع ، خلقي هاي فاقد ترحم انساني در درون زندان زمزمه مي كردند در چنين 
 در سركوب ضد انقالب راههاي بيشتر و بهتري را كشف نموده اند ، هرگاه "كه 

چنين  . "مجبور شوند به تمام شگرد هاي تاكنون عملي نشده متوصل خواهند شد 
ل دايمي با پرچم ، وضعي نشانگر تضاد هاي درون  باند شان هم بود كه در تقاب

و بنا بر تحريكات اينان هم ، مورد سرزنش . بخصوص نيروي هاي خاد قرار داشتند 
  . و توبيخ باداران روسي خود قرار مي گرفتند 

در جريان رقم زدن جمالت فوق ، گپ كاشفي خلقي در ذهنم متبادر شد كه 
صداقت اعتراف با )  در سلول نبود "خر قيوم"هنگامي كه ( روزي در جريان بحث 

  : و واقعيت تلخي را بر زبان راند . كرد 
توخي صاحب شما كه مي گوئيد روس ها ما را فريب داده چرا با آنها قطع « 

مردم  ! ما اگر از روس ها ببريم  به كجا برويم ؟. رابطه نمي كنيم ؟ اين درست است 
براي زنده ماندن . ند خو ما را نتنها  نمي پذيرند ؛ بلكه يكي ما را هم زنده نمي مان

اين كودن هاي سياسي به فكر شان هم خطور . » مجبوريم به طرف روسها برويم 
  اكثريت -  آمادة استخدام آنان مي باشد ؛ چنانچه بعداً  CIA و ISIكه  نمي كرد

  .در آوردند   CIA  و  ISI سر از آخور - آنان 
آنرا ديده بودند بر ضد زندانيان كه تجربة اعتصابات گذشته و نتايج ثمر بخش 

آنهمه نظم و دسپلين و مقررات ضد انساني و استخوان سوز ، عكس العمل هاي در 
بنابر . اين پنجره و آن پنجره ، در اين كوته قفلي و آن كوته قفلي بروز مي دادند 

علل تذكار يافته مشاورين نظامي زندان تصميم گرفتند هيأتي مشتمل بر چند 
زارت دفاع و وزارت داخله و شماري از بروكراتها و برخي جنرال پاچه سرخ ازو

صاحب منصبان بلند رتبه از مربوطات امنيتي را توظيف نمايد تا با تعدادي از 
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 دسته - خلقي مشهور - مسؤولين بلند رتبه زندان پلچرخي به شمول ضبطو خان 
 در تماس جمعي به تمام كوته قفلي ها و قفس هاي زندان دايروي رفته با زندانيان

  ... . مستقيم شوند و مشكالت آنان را از نزديك بشنوند و
 زندان بزرگ " تسليمي"جنايتكاران روسي ، اين نخستين باري بود كه بعد از 

با سرهمبندي مزدوران بلند پايه زير نام [ دايروي ، مي خواستند با اين شگرد رسوا 
 حد اقل نياز هاي انساني شان زندانيان را  به تار خام اصالح نواقص و رفع] هيأت 

نجيب جالد هم در  . در آيندة ببندند و با وعده هاي هيچ و پوچ اميدوار شان سازند 
زماني كه بر تمام بالك هاي  زندان تسلط مطلق داشت ، چنين شيوه نهايت مكارانه 
و رذيالنة ديكته شده را در معرض نمايش گذاشته بود ، تا زندانيان را به زعم 

سر انجام اعتصاباتي كه كاخ كرملين را به لرزه . بفريبد ؛ مگر موفق نمي شد خودش 
در آورد و  اين نانجيب  وطن فروش و قاتل ده ها هزار تن را  به وحشت انداخت ؛ 

  .به وقوع  پيوست 
 

      درد شديدي كه برمن مستولي گشت ، خيلي - 14 

    :  شـكن و غيرقابـل تحـمل بودت ـطاق           هـا 

 
روزهاي روشن و روح افزا با دلواپسي و نگراني هميشگي جايش را به شبهاي تار 
و اندوه آفرين مي سپرد و ساعاتي بعد با گرماي جانبخش طلوع  ديگر ، از آمدن پر 

  . بار خودش نويد مي داد 
روز و روز گار زندانيان در . هفته ها ، به ماه ها مي پيوست ؛ و ماه ها به سالها 

  .  هچال هاي مرطوب و نمناك زندان مخوف استعمار بدينسان سپري مي شد سيا
درد شديدي در ناحيه گرده راستم .  بود 1363يكي از روز هاي نيمة  ماه اسد 

همه مي دانند كه [ درد لحظه به لحظه شديد و شديدتر  شده رفت . احساس كردم 
ديدترين نوع درد خوانده داكتران ، درد گرده را ش. تحمل آن خيلي ها مشكل است 

من ، يكي دوبار به سرباز موظف ] . آنرا با درد هاي سرطان همسان مي خوانند
پنجره مراجعه كردم و از وي خواستم تا مرا به شفاخانة زندان ببرد ؛ مگر آن سر 

با بهانه هاي مضحك از قبيل . فروخته اي وجدان كشته اعتنايي در مورد نكرد 
 ، از بردنم " امروز نوبت داكترداخله نيست" ،"حضارات استا" ، "داكتر نيامده"

  . طفره رفت 
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از چند روز بدينسو هيأت توظيف شده از جانب مشاورين روسي ، بازديد شان را 
عده اي از زندانيان فكر كردند شايد . از سلولها و قفس ها زندان آغاز كرده بودند 

... ز بردن  شما خود داري نموده حضور هيأت  در زندان سبب شده باشد كه سرباز ا
به هر حال ، آن  روز را كه يكي از بد ترين روزهاي ناميمون و نكبتبار در زندگي .  

شب را . دو يا سه نوع دواي مسكن داشتم . پر ماجرا و آتشبارم بود ، به شام رساندم 
با گرفتن يك نوع آن كه كدام اثري تسكين كننده بر چنين دردي استخوان سوز 

درد ) در جريان ادرار ( زماني كه به تشناب رفتم . نداشت ، تا به صبح بدرقه كردم 
رنگ ادرارم به سان خون . نهايت شديدي را در مجراي حالب و مثانه تحمل كردم 

هيچ نتوانستم بفهمم كه علت اينهمه درد بي سابقه و آمدن خون . سرخ شده بود 
شكم رسانده خواستم پاهايم را دراز نمايم ، با عجله خود را به روي تو. چه مي باشد 

ناگزير بر روي توشك به يك . به سبب شدت درد نتوانستم اين كار را انجام بدهم 
پهلو قرار گرفته ، شال را بر رويم كش كردم ، و زانوي راستم را از شدت درد در بغل 

گروال د. عرق از سر و رويم جاري شده  ، حالت رعشه به من دست داد . گرفتم 
  اگر الزم مي بيني شانه ها و دو طرف ستون فقرات ات را ": صاحب شكور گفت 

وي كه با ديدن چنين  . "مي مالم ، شايد درد قولنج باشد ، اميد كه آرام بگيرد 
وضعي پريشان شده بود ، دو طرف ستون فقراتم را آنقدر ماليد كه روي پوست 

. كه داكتر احمد علي را خبر مي كنم وي گفت . همان قسمت ها به كبودي گرائيد 
. از دگروال صاحب خواستم تا كدام تكه يا دستمال را به من بدهد . من مانع شدم 

از ترس اينكه مبادا از شدت درد ... . وي با عجله تكه اي را پيدا كرده با خود آورد 
دگروال ناراحتي . قسمتي از آن را پاره كرده در درون دهانم گذاشتم . فرياد بكشم 

تعدادي از هم اتاقي ها كم كم از . صاحب از ديدن چنين حالت بيشتر شده رفت 
دو سه تن شان به سربازان گفتند كه . دردي كه گريبانگيرم شده بود ، خبر شدند 

در . مرا به شفاخانه ببرند ؛ مگر آن وجدان فروخته ها بگونه اي طفره مي رفتند 
 يكي داكتر احمد علي كه رشته آن عقلي و عصبي .قفس ما ، دو داكتر زنداني بودند 

در . وي يكي از رهبران افغان ملت بود . داكتر ديگر شينواري صاحب بود . بود 
داخل پنجره با زندانيان به جز سالم و عليك ، در زمينه سياسي كدام گپ و گفتي 

 . ميان اعضاي رهبري افغان ملت هم تضاد ها و مخالفت هاي وجود داشت. نداشت 
در هر صورت معلوم نشد كدام . وي با شماري از آنان هم كدام صحبتي نداشت 

دگروال صاحب متوجه آمدنش شد . انگيزه وي را واداشت كه به طرف ديره ما بيايد 
مي خواستم  . " داكتر شينواري صاحب به ديدنت آمده": با  آهستگي به من گفت . 
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 ":  و در گوشه اي توشكم نشسته گفت از جايم بلند شوم ، مانع بلند شدنم گرديد
از اينكه محبت  . "توخي صاحب چه حال داري ، شنيدم مثلي كه مريض هستي 

بعد از . نموده به ديدنم آمد ، از وي تشكر نموده جريان را برايش تشريح كردم 
چون . اينكه تخته پشت و شانه هايم را ديد دستش را باالي ُگرده راستم گذاشت 

: ديد كردم ، فوراً دست اش را از ناحيه درد دور نموده احضار داشت احساس درد ش
من در مدتي كه در زندان هستم تا به حال در موضوع مريضي هيچ زندان «  

مداخله نكرده ام ؛ چرا كه مسؤوليت دارد و مشكالت را براي داكتر زنداني بار مي 
اش مداخله  مي توخي صاحب شما اولين كسي هستيد كه من در مريضي . آورد 
 "كليك رينال" در هرصورت تشخيص من اين است كه  درد شما از ناحيه . كنم 
در داخل گردة تان سنگ تشكل كرده  از جايش حركت نموده ، همان ناحيه . است 

را تخريش كرده كه  از ادرار شما خون آمده ، شنيدم كه برادر شما داكتر است و از 
در حالي . »  بيا بينيم در بكس تان چه نوع دوا داريد آلمان برايتان دوا مي فرستد ،

كه انگشتانم از شدت درد مي لرزيد و به مشكل زياد بر روي جايم نشسته بودم ، 
زماني كه چشم . كليد را از جيبم بيرون آورده ، بكس حلبي كوچكم را باز نمودم 

 اينه ": ت داكتر صاحب شينواري به ادويه داخل بكس افتاد ، با صداي بلند گف
اين ها همه  انتي . توخي صاحب مريضي ُگرده كه داري ، دواي گرده را هم داري 

بعد از اينكه نوشته هاي طرز استفادة انتي بيوتيك ها . ". بيوتيك هاي جديد است 
 ": را با دقت مطالعه كرد ، يكي آنرا  از ميان انتخاب نموده  به من داد و اضافه نمود 

بعد از نان ... از همين استفاده كن روزانه .  بيوتيك ديگر نيست از اين بهتر انتي
بعداً يكي از دوا هاي مسكن را هم انتخاب نموده از من خواست كه به  . "بخور 

آنگاه از جايش بلند شده بعد از خدا حافظي به . خاطر درد از آن استفاده نمايم 
 من ابراز داشت ، از بخاطري توجه ومحبتي كه نسبت  به. طرف ديره خود رفت 

يك تابليت انتي بيوتيك را با عجله با مقداري آب خوردم و از . ايشان تشكر نمودم 
در كانادا نمبر تيلفون  داكتر صاحب شينواري را  [  دواي مسكن هم استفاده كردم 

از آمدنش به اين كشور ابراز خرسندي نمودم و به خاطر توجه . دوستي به من داد 
  ] .ريضي ام در زندان ؛ باز هم از وي تشكر كردم اش نسبت به م
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    ، "يـ شكنجة نامرئ"رده برداشتن از اشكالـ پ– 15   

   :دــقي شـودن  تلـصاب نمـ به اعتك ـريـتح       

  

 450يا 400 حدود درون پنجره بزرگتر كه به مركز دايره امتداد داشت ، در
 محبوس بودند -ارتباط داشت  "وحدت حزب "به  آن تن200 كه تقريباً –زنداني 

 در پنجره ": دگروال صاحب گفت . در حالي كه از شدت درد بخود مي پيچيدم . 
مي گويند هيئت ها از هر پنجره اي كه بازديد . مقابل  هيئت  ها داخل شده است 

مي كند كسي به خاطر بودن آمر اطالعات و قومندان هاي زندان كه آنها را 
آمدن هيئت ها . د ، نمي توانند مشكالت اصلي شان را بگويند همراهي مي كنن
تابليت . گفتم كاش در پنجرة ما بيايند .  به حال زندانيان ندارد  كدام  مفيديتي

به سبب بيدارخوابي شب گذشته ، مدتي . مسكن  اندكي از شدت دردم كاسته بود 
ين حالت سر و در ادامة چن. حالت نيمه خواب نيمه بيداري به من دست داد 

هيأت به داخل پنجرة ما آمده . صداي گنگ آهسته آهسته مرا متوجه ساخت 
يك زنداني از آمدن آنان ابراز خوشي نموده ، اظهار كرده بود كه مشكلي . بودند 
 گفت و گويشان . قومندان صاحب هرگونه مشكالت شان  را رفع مي نمايد. ندارند 

  ل صاحب و ديگران به گپ و گفت متعارف هيأت  دگروا .  [*]بود  شان رو به اتمام
  
  

 چنين اشخاص يا از روابط اطالعات بودند و يا كساني بودند كه نمي -[ *] 
خواستند بعد از رفتن هيأت منتظر توطئه و دسيسه  مسؤولين زندان بر ضد خود  

 ، در شرايطي كه خاد بر زندان خدايي مي كرد. باشند و از اين ناحيه صدمه ببينند 
زماني كه هيأت از اتاق ها بازديد مي نمود، جواسيس نا شناخته قبل از آمدن آنان 

 اگر كدام زنداني در برابر هيأت بي ": تبليغ مي كردند كه قومندان بالك گفته 
 و زماني كه هيأت "... ديدند ) _خواهد(موجب شكايت كنند باز نتيجه اش را  خات 

ن زندان هركي را كه  لب به سخن باز مي كرد ، از اتاق ها ديدن مي كردند مسؤولي
با چهرة درهم وچشمان از حدقه برآمده به طرف اش نگاه مي كردند و با چشم و 
ابرو به آنان مي فهماندند كه متوجه حرف هاي خود باشند كه هيأت  رفتني هستند 

  ...] .؛ اما شما و ما در زندان ماندني و پائيدني هستيم 
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 " دگر وال صاحب چه گپ است ؟ ": ز دگروال صاحب پرسيدم ا. گوش مي دادند 
حالي مي خواهند كه .  هيئت ها آمده كسي چيزي نگفت ": وي به آرامي گفت . 

   . "از اتاق خارج شوند
خوانندة گرامي  شايد تعجب نمايي،  هر گاه بنويسم كه درجريان نوشتن 

اال كه از خطور آن واقعه جمالت باال در مورد حضور هيأت در پنجرة ما ؛ همين ح
سه دهه سپري شده ، قلب پردردم از شدت نفرت و انتقام ازآن تيم ) در ذهنم (

  .مزدوران پاچه سرخ روس پرست به ضربان افتاده است 
 به هر رو ، من كه در ساعات پيش از آمدن هيأت به پنجره ، در جريان درد 

خته بودم ؛ آرزو مي كردم اي شديد و غير قابل تحمل ، فريادم را در گلو خفه سا
كاش در زير شكنجه هاي وحشيانه مستنطقين شرف باختة خاد از بين مي رفتم و 

تصميم قاطع و بي چون چرا گرفتم كه مانع برآمدن . به چنين حالت نمي افتادم 
تيم جنايتكاران پايه بلند باند ناموس فروشان خلق و پرچم و خاد ، از پنجره شده ، 

آگين اعتراضات برحق زندانيان آزاديخواه ، قلب چركين و پر از كين با خنجر زهر 
  .اين گرگان دهـن خونين  سوسيال امپرياليزم شوروي را بدرم 

آنها نزديك دروازه پنجره رسيده بودند ، تا بعد از عبور از آن ، وارد قفس فرعي 
دن هزاران شده از دروازة اصلي قفس خارج شوند و در پنجرة هاي بعدي رفته از دي

تن آزاديخواة  پيچيده در بند و زنجير باداران سوسيال امپرياليست شان احساس 
كه [ از تصور از دست دادن چنين لحظة نادر و بسيار حساس و مهم . غرور نمايند 

مبادا نتوانم از حالت افتاده در بستر ، به پاخيزم و آنها از پنجره خارج شوند و نتوانم 
 كه در واقعيت صداي درد و زجر هزاران زنداني در بند - آگينم با شالق فرياد خشم 

 وجدان روس پرست آن مزدوران شرف باخته را شالقكش نمايم و - و زنجير بوده 
؛ ] نكند كه آن فرياد برحق در چنين برهه اي از زمان زودگذر درگلويم خفه ماند 

 كه پنداشتم تار و پود دفعتاً زهر نا اميدي و بد بياري در سراپاي وجودم چنان دويد
نمي دانم كدام نيروي ، با شتاب عجيبي مرا از جايم . وجودم رو به كرختي مي رود 
با آواز بسيار بلند كه خشم و كين شديدم را نسبت به . بلند كرد و برپا ايستاده نمود 

  : دولت دست نشانده به وضاحت نمايان مي ساخت ؛ چنين گفتم 
  . » ... گپ هاي اصلي گفته نشده ! ج نشويد از پنجره خار!  ببخشيد « 

 با تعجب سرش شان -  از شنيدن چنين فريادي با صالبت -تمام اعضاي هيئت 
بعد ازمكث كوتاه به طرف داخل قفس برگشتند ، تا . را به طرف عقب برگرداندند 
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خاموشي عجيبي . ببينند گوينده كيست ، چه ميخواهد ، گپ هاي اصلي چيست ؟ 
  .ي بر پنجره  مستولي شد به يكبارگ

هيچ زنداني فكر نمي كرد ، توخي در چنين حالتي كه دارد ، از جايش برخاسته 
رفيق رحماني دور تر و داكتر احمد ... .  ، با صداي بلند هيأت  را مخاطب قرار دهد 

براي اينكه انتظار . علي در نزديكي وي و دگروال صاحب در پهلويم ايستاده بودند 
تعجب هر چه زودتر به پايان برسد ، در يك لحظه زود گذر تصميم مزدوران م

گرفتم اولتر از همه خود را معرفي نمايم ، تا سردسته هاي جنايتكار وطنفروش 
  :  از همين سبب خود را چنين معرفي كردم . بدانند با كي طرف هستند 

به خاطر . كارمند وزارت تعليم و تربيه بودم .  نامم كبير ، تخلصم توخي است "
در اين زندان  .  محكوم شده ام  ابد حبسبهسازمان كمونيستي عضويت در يك 

    ."  هر روزه شكنجه مي شوند .وندـكنجه مي شـزندانيان ش. شكنجه وجود دارد 
 دچار -  "عجيب" به زعم خود شان - بي سابقه تمام  مزدوران از چنين حرف

نقش كسي كه به عدالت اجتماعي ش در  يكي از آنان قبل از سوال .شدند حيرت
باورمند بوده ، اهليت حقوقي زندانيان را رعايت مي نمايد ، تظاهر به فرهنگ 

 "يـآقاي توخ " و يا " توخي صاحب "را به نام  ـم،  دموكراتيك صحبت نموده
چطور در اينجا شكنجه وجود  ! توخي صاحب " : تـ چنين گفدادهمخاطب قرار 

   ."دارد ؟ 
 گرده به نيروي استحاله كرده بود كه مرا وا مي داشت تا  با صداي   درد كشنده

توگويي از تريبوني بدون  بلند . چيغ گونة يك معترض سخت خشمگين  گپ بزنم 
گو صدايم را به سمع شنوندگان مي رسانم ؛ به جواب مزدور پاچه سرخ ناموس 

  : فروخته پرداختم 
ست ؛ اينوع شكنجه نامرئي است ؛ واقعيت عيني ه.   بلي ، اين دروغ نيست "

  ."... مگر ماهيتاً قرون وسطايي است 
 مزدوران كه از شنيدن  اين جمالت تكان خورده بودند ، با چهره هاي  گرفته ، 

يكي شان بي حوصله شده حرفم را بريده . به حرف هايم جداً توجه مي كردند 
  : وابش گفتم با استواري در ج . " شكنجه نامرئي يعني چه ؟ ":پرسيد 
دندان  حبوس . در گذشته ها با كشيدن دندان ، زنداني را شكنجه مي كردند « 

دهنش را خون و خون آلود مي نمودند ، داد و فرياد و چيغ . را با انبور مي كشيدند 
و فغان شان را بلند مي كردند ؛ مگر امروز ، در همين زندان ، اين شكنجه در شكل 

 ، زنداني را  بيشتر از آن زمان شكنجه مي دهند ؛ به گونه نامرئي اش تداوم يافته



                      كبير توخـيجلد سوم                                دانخـاطـرات زنـ
  

277 

مثال  چندي پيش به درد دندان مبتال شدم ، وقتي كه  به سرباز دهن دروازه 
. مراجعه كردم كه مرا به شفاخانه ببرد ؛ وي با بهانه اي از بردنم خود داري نمود 

شه اي پنجره  قدم درگو. همان شب را از شدت درد تا به صبح  نتوانستم بخوابم 
در روز ... . چند نفر متوجه شدند كه به خاطر درد دندان بيدار مانده ام . مي زدم 

به . دو و يا سه روز  درد شديد دندان را تحمل كردم . دوم باز سر باز بهانه كرد 
درگذشته كه زنداني را . مشكل غذا خورده مي توانستم كسي مرا نزد داكتر نبرد 

 كشيدن دندان آنان شايد از چند دقيقه بيشتر به طول نمي شكنجه مي دادند
در . انجاميد ، در حالي كه در اين زندان اين شكنجه تا يك هفته هم دوام مي كند 

 " احضارات " و اتفاقاً "نيامدن داكتر"، اتفاقاً "نبودن برق "ظاهر علت اش اتفاقاً 
راي ادامة شكنجة نامرئي در اصل اين اتفاقات بهانه اي است ب. وانمود مي شود 

به ده ها زنداني با اين درد مبتال مي شوند و با اين طريق شكنجه مي شوند . زنداني 
قسمي كه در شب گذشته از شدت درد . ديروز گرده ام را به شدت درد گرفت .  

 و سرباز مرا به شفاخانه "باشي پنجره "با وجود چنين درد شديد . نتوانستم بخوابم 
تعداد زيادي زندانيان از مريضي ام خبر . امروز صبح از گرده ام خون آمد . نبردند 
.  آنها بهانه كردند كه داكتر نيامده . موضوع را به سرباز  و باشي اتاق گفتند . شدند 

: به سادگي گفته مي شود. شكنجه گر اين نوع شكنجه در ظاهر معلوم نمي شود 
 ؛  " احضارات است " ، "ت فالن بالك است نوب" ،  " داكتر نيامده"، "برق نيست "

اگر اين شكنجه قرون وسطائي  نيست پس چيست ؟  اين حق انساني يك زنداني 
با يك امپول و يا . است كه مسؤوالن زندان مكلفيت دارند از دردش جلوگيري شود 

تابليت  مسكن داكتر زندان مي تواند زنداني را از اين همه شكنجه برهاند ؛ ولي 
لين زندان به بهانه هاي مختلف عامدانه مانع تسكين  درد  طاقت فرساي مسؤو

. زنداني مي شوند ، سعي مي كنند درد هاي كشنده وطاقت شكن زنداني تداوم يابد 
يك مثال ديگر مي دهم ، پنجره هاي منزل دوم ، سوم و چهارم  ظاهراً به خاطري 

ة شان  آب برساند ، تمام كه فشار آب  به حدي كافي نيست كه به نل هاي پنجر
آنها در همان يك ساعت تفريح با سطل هايشان به مثلث مي روند به عوض گرفتن 
هواي تازه و قدم زدند و گشتن در صحن مثلث ؛ به دور نل يخ زدة آب حلقه مي 

چند نفر ، اگر موفق .  و سطل هايشان را از آب پر نمايند . زنند ، تا يخ آن باز شود 
شان را پر و يا نيمه پر نمايند ، ساير زندانيان به خاطري اينكه سرباز شوند سطل هاي

با گل فلزي كمر بندش بر سر و روي و چشم و گوش شان نزند ، با سطل هاي 
زندانيان زيادي مورد لت و كوب سربازان .  خالي به پنجره خود بازگشت مي نمايند 
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ز پيش ، چشم يك پيرمرد را چند رو. قرار گرفته اند و عده اي هم صدمه ديده اند
او را . سرباز باگل كمربند زخمي كرد ، قسمي كه خون از گوشة چشمش جاري شد 

ببينيد من در وزارت  . شما تحقيق كنيد اين غلط نيست . كسي به شفاخانه نبرد 
معارف افغانستان به سمت مامور رسمي كار مي كردم بعداً  اشاره به دگروال صاحب 

 با اشاره به صاحب " اينها دگروال وزارت دفاع افغانستان بودند " :شكور نموده گفتم
 رستم خان جنرال هست اكثريت رهبران افغان ": منصبان افغان ملتي عالوه نمودم 

ما هر كدام به . ملت جنرال و يا دگروال هستند ، در اين پنجره داكتر هم هست 
مربند سرباز شالق مي خاطر پر كردن سطل هاي خود از آب نل ، در مثلث با ك

بعد از طي نمودن زينه . بيني و روي و دهن ما خون و خون آلود  مي شود . خوريم 
هاي چهارمنزل سرباز با كمر بند خود ما را چون گله هاي حيوانات مي زند كه زود 

اين اگر شكنجه قرون وسطائي . زود به پنجره هايتان برويد كه نوبت ديگران است 
در بالك دوم نه تنها به قلت آب مواجه بوديم ، بلكه از كمي . نيست پس چيست 

تعداد تشناب زجر و شكنجه زياد را تحمل مي كرديم ، تا اينكه ادارة زندان بعد از 
اعتصاب به اين مسئله توجه كرد و آب نل تشناب هاي منزل سـوم را فعـال 

  .»  نمي كند ؟ قومنداني همه اين مشـكالت را مي داند ، چرا آنرا رفع. ساخـت 
 به همين سه موضوع كه به طور سمبوليك گوشه اي از  تداوم شكنجه در 
زندان را برمال مي كرد ، اكتفا نموده در پايان به زندانيان افغان ملتي درون پنجره 

 شما  از صاحب منصبان عالي رتبه وزارت دفاع كشور ": اشاره نموده  اضافه كردم 
جنرال ها و دگروال هاي زنداني شدة حزب  . "...ار است بپرسيد كه واقعيت از چه قر

افغان ملت  كه از طيف چپ انقالبي خودشان را باالتر مي پنداشتند و به مسلماني 
 چپ بي "خود مي باليدند ، ابراز واقعيت هاي مدهش ، روشن و ناگفته از زبان يك 

ب منصبي شان  آن هم با لحن خشن و آگنده از خشم ، چنان  به غرور صاح"خدا 
قد بلند و بسيار فربه از ) جنرال رستم خان(برخورده بود  كه بزرگ آنان مرحوم 

وي خود ... . توخي صاحب كامالً درست مي گويد : جايش  بلند شده  چنين گفت 
به دنبال وي يكي ديگر از . برخي مسايل و مشكالت خورد و ريزه ديگر را  بيان كرد 

در پي آن  از اين گوشه و آن . شده چيزي هاي گفت رهبران افغان ملت ايستاده 
سر . گوشه قفس زندانياني دردمند برخاسته صداي  اعتراض شان را بلند كردند 

براي اينكه هيأت ( انجام آمر اطالعات كه اين وضع توهين آميز را تحمل نتوانست 
 .  "... نيم ما به تمام اين مسايل توجه مي ك": ، گفت ) را از اتاق بيرون  نمايد 
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روس با غرورِ شكسته و وجدان شالق كش  شده ، پنجرة ما "پاچه سرخ "مزدوران 
  .را ترك گفتند 

صداي اعتراضات در برابر مزدوران بلند پايه دولت دست نشانده ، به سرعت در 
اخوان ، بخصوص اخوان مكتبي ، و در پيشاپيش آنان . ساير پنجره ها پيچيد 

 در زندان  " شعله اي "ه آرزو نداشتند  چپ انقالبي گلبديني هايي كه هيچگا
پيشگام واكنش ها و اعتراضات و اعتصابات باشند  در همين مورد به گفت و گو 

  . پرداختند 
بعد از خروج جنايتكاران ميهن فروش احساس كردم ، شمه اي از دينم را نسبت 

ست به قلب چركين و پر پيكان زهر آگين كلماتم در. به تمام زندانيان اداء كرده ام 
خودم  را سرشار  و بي خيال يافتم . از كين آن وطن فروشان فرومايه  فرو رفته بود 

.  
زندانيان پيرامون آن جر و بحث  هاي . در اتاق موضوع تازه اي مطرح شده بود 

شماري از زندانيان با نگاههاي تحسين آميز به طرفم مي . راه انداخته بودند 
ادي  هم  دلسوزانه به من نگاه مي گردند ؛ زيرا كه مي دانستند  تعد. نگريستند 

در هر صورت بيادم نمانده . جنايتكاران چنين اعتراضاتي را بي جواب نمي گذارند 
درد به خاطر انتي بيوتيك و دواي . عصر آن روز و شب  اش چگونه سپري شد 

  .مسكن قوي ، اثرش را گذاشته كم شده بود 
هيبت  نيزه هاي زرين سپيده دم ، با ترس و لرز به آنسوي هيوالي سياهي از 

كاش صفير نيزه هاي آتشين طلوع را كسي مي توانست بشنود . كرة خاكي  پناه برد 
  .كه چسان بال و پر سياهي را به آتش مي كشيد و صبح روشن را نويد مي داد 

از شد مصروف صرف چاي صبح بوديم كه دروازة پنجره ب. صبح روشن فرا رسيد 
زندانيان كه روي شم مبارزاتي شان دريافته بودند ، پي آمد هايي را بايد به انتظار . 

يك سرباز قوي هيكل و كوتاه . نشست ، همه به طرف دروازة پنجره چشم دوختند 
ثور  7قد خلقي كه بوي خون پاك هزاران تن قرباني دورة منحوس كودتاي ننگين 

در پي . ش بيرون مي شد ، از دور نمايان شد  از سر و گوش و دهان كثيف ا1357
آن جالد كوتاه قد ، به مجردي كه . آن دو يا سه سرباز ديگر داخل قفس شدند 

.  داخل قفس اصلي شد ، هم زنجيران متوجه دهان وي شدند كه چه خواهد گفت 
 توخي صاحب كااليته جمع كو ": جالد خلقي به طرف ديرة ما ديده چنين گفت 

من كه توان . چنين جمله اي بر تمام زندانيان اثر ناگوار نمود  . "جه برويم كه از اين
جمع كردن اسباب و اثاثيه ام را نداشتم ، بدون آنكه از رفقا و دوستان بخواهم كه 
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با آنكه  به . كمكم نمايند ، آنها به سرعت  اسباب و اثاثيه ام را جمع و جور كردند 
فتن برايم درد ناكتر بود ، با آنهم  با قامت افراشته خاطر درد با قامت راست ، راه ر

شماري از زندانيان قفس ما ايستاده شده با . راه باريك ميان توشك ها را پيمودم 
زماني كه از پنجره فرعي  مي برآمدم ، نمي دانم چه انگيزه . من خدا حافظي كردند 

هنم خطور نمي كرد صحنه اي را كه در ذ. اي سبب شد كه به عقب نگاهي بيندازم 
به خاطر خدا ) حتا مخالفين چپ انقالبي هم ( تمام زندانيان پنجره . ، اتفاق افتاد 

و تعداد زيادي از آنان تا دهليز مقابل دروازه . حافظي با من ايستاده شده بودند 
از ديدن چنين صحنه اي نيروي در سراپاي وجودم به . اصلي مرا همراهي نمودند 

  .خودم را  بسيار پرتوان احساس نمودم . جريان درآمد 
به استثناي پنجره [  ؛ "زون"دو اتاق در ،  "پنجره"با الهام از عكس العمل اين 

  و بر پايي اعتصاب تدارك در فكر ]اي كه اين قلم را از آنجا به اتاق جزائي بردند 
ن را وادار لين زنداؤو مسم ، زندانيان آن دو اتاقكه بعد ها اطالع يافت قسمي.  دندش

  ةه به  پنجرـمن جمل"   6بالك "اعتصاب به . به پذيرش خواسته هايشان نمودند 
 ساله 15 تا 8تن زنداني خورد سال  از ... حدود .  هم سرايت  نمود " خوردساالن "

!   مرگ به خلقي هاي خاين و جالد" ؛ "!  مرگ به روسهاي متجاوز "با شعار هاي 
 ، آن بالك را به جوش "...  مرگ بر " و "!  وطن فروش  مرگ به ببرك كارمل" ؛ "

خود به سان پلنگان  ة خلقي ها با همان وحشيگري خلقيان. و خروش  آورده بودند 
گرسنه و تشنه  به اتاق آنان  يورش بردند و نونهاالن خورد سال را به خاك و خون 

 45، تا   اين اتاق ماوراي وحشت  و بربريت  پيشتازانة تحقيقات و شكنج.  كشيدند
 ، متروك و نمناك ،   هاي تنگ و تاريك"كوته قلفي". روز بدون وقفه ادامه داشت 

  . آنان گرديده بود ةجايگاه شكنج"  6 بالك " متعفن و مملو از حشرات
بلي خواننده گرامي ، اگر دشمنان طبقاتي ما ، بخصوص خادي هاي فرومايه 

ضايا را به تصوير كشيده ام ؛ پشيزي به گفته بگويند كه گويا من به زبان اسطوره ق
 تن زنداني در همان پنجره حضور 200اضافه از . هاي آنان ارزشي قايل نيستم 

اين تنها من نبودم  كه در يك برشي از زمان چنين عكس العملي را در . داشتند 
 برابر جالدان خلقهاي افغانستان از خود نشان دادم ؛ بلكه رفقاي ديگري از طيف
چپ انقالبي هم بوده اند كه در مقاطع معيني با  قاتالن آزاديخواهان در درون 
تنگناي زندان به مصاف پرداخته آنان را خرد و زبون ساخته بودند ؛ مثال هاي در 
زمينه وجود دارد ، كه در جلد اول و بخشهاي ديگر خاطرات زندان در مورد آن 

          پايان جلد سوم  ◙.  شد ده خواهد تذكر داده شده و  در آينده  نيز  تذكر دا
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  توضيحات

  
 عنوان   و داكتر احمد علي  زماني كه جلد دوم خاطرات زندان منتشر شد- ]1[

 را به عوض يك اعدامي با رفقاي ساما  داكتر احمد علي-14" ( مربوط به خودش 
قاتي و به خشم فروخوردة طب. را مطالعه نمود  ) "يكجا از زندان بيرون كردند 

نژادي اش ميدان تبارز داده ، نوشته اي آگنده از چرندياتي كه ميان تسليم طلبان 
 "سياسي شده"رسوا مروج است و الطائالت متداولة طيف روشنفكران  لومپن صفت 

و كرم خوردگي دروني در ظاهر  را در رابطه با نويسندة خاطرات زندان بيرون داد
 خود را در آن نگاشته به نمايش "سيسيا" شخصيت به اصطالح "سيب سرخ "

  .گذاشت 
  : نامبرده در چرند نامه اش ادعا كرده كه گويا 

 روزي توخي را در ايستگاه سرويس هاي خير خانه ديدم پس از بغل « … 
كشي ورو بوسي توخي گفت بايد ما وشما روابط را حفظ كنيم با ابرام و اصرار زياد 

 كرد كه چاشت آن روز حتما به مالقاتش آدرس خانه اش راگفت و روز را معين
توخي مي خواست اين " ؛   " بيايم در حقيقت دعوت براي صرف نان چاشت شدم

مالقاتها  تا زماني كه ايشان در افغانستان تشريف  دارند منظم باشد و پا فشاري 
ولي به بهانه اين كه راه دور است مشكل ترانسپورت " ؛  " ميكردند هردوهفته

در حاليكه خانه ما درحصه سوم خير خانه و خانه توخي در حصه (  تموجود اس
و ) دوم بود فاصله ميان اين دو محل با پاي پياده از بيست دقيقه تجاوز نه مي كرد

 بنابراين مالقات  اضافه كردم كه شايد مورد تعقيب باشيم هر چه دير تر بهتر است
روز موعود "  ؛   " تعين شدديگر دوماه بعد روز وساعتش در همين خانه توخي  

همينكه به خانه توخي رسيدم پس از سالم و احترام به يكي از اطاق ها هدايت 
شدم توخي گفت  بنا به اصرار برادرم تصميم گرفتيم كه از وطن برويم و در قدم 

گفتم . اول به هند ميرويم بعدا بيبنيم كه سر حد ما به كجا كشيده خواهد شد
توخي . ير به سالمت برويد و اگر امري به ما باشد بفرماييد بسيار خوب است به خ

گفت همه چيز مرتب شده است نهايت متاثر هستم كه از شما وديگر دوستان دور 
   »ميشويم
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« :  بعد از به اصطالح عفو عمومي زندانيان سياسي طبق چشم ديد يك رفيق 
پ ، در كوچة چند تن از چپ نماها و چپ تسليمي و عناصر خادي زير پوشش چ

آهنگري كابل مقابل درمسال هندو ها يك كانتينر را به شكل دكان درآورده بودند و 
 ودكا و …از منابع . آنجا را پته جاي و محل ديد و بازديد شان  ساخته بودند 

درنوشته هاي بعدي در  [ -» مشروبات الكحولي مي گرفتند و در آنجا مي فروختند 
  ] . شت اين زمينه بيشتر خواهم نو

 آريوب "يكي دو تن چپ نما با يك تن از عوامل دولت  پوشالي نجيب در « 
در .  كه در مقابل پشتني تجارتي بانك موقعيت داشت ، جمع شده بودند "ماركيت 

در آنجا دكان ساعت ) عضو كميته مركزي سازمان پيكار (ميان اينها صالح جان 
دنش هم در همين منطقه دكان استاد صالح  پيش از زنداني ش( فروشي داشت 

 از كوهستان كه يك پايش مي " انجنير خليل سامائي ") . ساعت فروشي داشت 
وي بعد از رهائي از زندان به دست بوسي قاتل مجيد ها و بهمن ها و ( لنگيد 

شتافت و در   ) رئيس جمهور دولت پوشالي نجيب جالد ( هزاران تن آزاديخواه 
صادق (  عتيق   څارنوالقرار چشمديد يك رفيق.  حصه گرفت "نماد"ساختن 
  .» مي آمد ) انجنير خليل ( هميشه نزد وي ( ! ) گويا عضو ساوو ) باركزائي 

زماني كه از زندان رها شدم ، شماري از رفقايي كه در زندان با هم بوديم ، به 
لح استاد صا. ديدنم آمدند ؛ من جمله  زنده ياد رفيق سلطان و رفيق صالح جان 

وي از من خواست  ...  باز كرده  "  آريوب ماركيت "دكان ساعت فروشي در : گفت 
  ... .دعوتش را  پذيرفتم . در دعوتي كه ترتيب داده به خانة شان بروم 

 دو و يا سه باري كه از منطقه پل باغ عمومي عبور مي كردم ، به ديدن صالح 
رآن روز ها غير از صالح جان د. جان در آن سراي تنگ و نيمه تاريك هم  رفتم 

صرفاً  انجنير خليل در تنگناي آن سراي دكان ساعت فروشي داشت ، كه من جز 
يادم مي آيد كه استاد صالح . سالم عليك ، از صحبت با وي خود داري مي كردم 

در نخستين باري كه وي را ديدم  ضمن صحبت با چهره اي كه خطوط عاطفي و 
در رابطه با : ي در آن خوانده مي شد ، چنين گفت رفيقانه نسبت به احمد عل

مسايل زندان مطالبي كه گذشته گذشته ، احمد علي از رفيق هاي خوب ما است ، 
عظيم . شما را احترام مي كند ، اگر با وي صميميت داشته باشي خوب است 

او فعالً صاحب . مجاهد هم گاهگاهي اينجا مي آيد از شما به احترام ياد مي كند 
عظيم   مجاهد عضو سازا در قالب پيكار همكار اطالعات زندان ،  [ "... منصب  شده 

بعد ها در بارة  وي بيشتر خواهم ... يك تن از امضاء كنندگان پاي سند تسليمي 
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. در مورد اينكه عظيم   مجاهد كي است به صالح جان چيزي نگفتم  ] . نوشت 
در رابطه با احمد علي بايد اضافه . رد استاد با ساده نگري قضايا را بررسي مي ك

 ": نمايم كه صالح جان روزي در زندان برايم منحيث يك خبر بسيار مهم گفته بود 
رفيق ما داكتر احمد علي نظريات نوي را در رابطه با جنبش بين المللي كمونيستي 

رش از خارج آورده ، حاال شرايط تغيير كرده تيز هاي نوي به ميان آمده كه باز س
اين را به درستي مي دانستم كه استاد خوشبيني خاصي نسبت  . ".. گپ مي زنيم 

  استاد در درون زندان ": به داكتر احمد علي دارد ، از همين سبب برايش گفتم 
كدام دشمني با وي . من آنهمه را به دل نگرفتم . ميان ما گپ هاي اتفاق افتاد 

 خوب در صورتي  كه اينطور است ميشه كه ": استاد با خوشي زياد گفت   . "ندارم 
 آيا شما مي خواهيد كه وي ": پرسيدم  . "...باهم ببينيد او در دكان پيشم مي آيد 

 او هم مي خواهد ":   استاد گفت "با من ببيند و يا اين  خواست خودش است ؟ 
   ."... كه شما را ببيند 

 زنداني سياسي بايد دوباره شرايط قسمي بود كه. در صدد برآمدن از كشور بودم 
باالي وظيفه اش برگردد ، در غير آن بنا بر گفته يك تن از اعضاي حزب كه آشتي 
ملي را تبليغ مي كرد  كساني كه از زندان رها شدند و باالي وظيفه و ماموريت شان 

اين معني  ادامة دشمني با دولت را مي . بر نمي گردند با دولت آشتي نكرده اند 
  . دهد 

درسال اخير زندان به نسبت تراكم يوريك اسيد دركري پاي راستم  مدت يك 
زماني كه از زندان رها شدم ، . سال بر روي پنجة پاي راستم حركت مي كردم 

در شفاخانه وزير اكبر خان ، بعد از ) آقاي داكتر  توره كي ( داكتر متخصص جراحي 
 پايت   غضروف تشكل كرده هيچ  در كري": اينكه عكس پايم را ديد ، اظهار داشت 

عمليات آن   فعالً در  داخل ميسر . راه ديگر نيست ؛ مگر اينكه  عمليات شود 
   .  "نيست بايد به هند بروي تا  استخوان اضافي تراش شود 

من به برخي از اقوام و خويشاونداني كه احساس مي كردم در دولت پوشالي كار 
ي از زندان به خانة ما آمدند همان عكس را نشان و باري دارند حينكه  بعد از رهائ

 عمليات پايم بايد در خارج صورت گيرد ، اگر بتوانم به كشور هند ": داده مي گفتم 
غرض تداوي بروم بعد از صحت يابي دوباره باالي كارم در وزارت تعليم و تربيه   

ن نمي از رفتن رحيمه و دخترم زحل هيچگاه سخني به ميا. حاضر خواهم شد 
  . آوردم 
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در قانون پاسپورت كه هدف عمدة آن بيرون شدن قواي ذخيرة روس ؛ يعني 
اعضاي باند خلق و پرچم بود چنين آمده بود كه زندانياني كه مدت حبس  شان را 
سپري نمود و آزاد شده اند مي توانند به خارج مسافرت نمايند ؛ مگر برخي 

د كدام زنداني سياسي مي خواهد ازحلقات خاد به مجردي كه احساس مي كردن
. كشور را ترك نمايد با دسيسه اي مي كوشيدند از مسافرتش جلوگيري نمايند 

البته اين خواست خاد نبود ورنه هيچ زنداني سياسي نمي توانست از طريق ميدان 
زنداني عضو  ) " مامد"(زنده يادان موسي جان . هوائي كابل از كشور خارج شود 

 خارج شدن از كشور را داشت سر به نيست شد ؛ عارف جان مصور ساما ، كه خيال
زنداني عضو ساما بعد از رهائي از زندان دركابل سربه نيست شد ؛ فاروق غرزي 
زنداني   عضو ساوو در ننگرهار سر به نيست شد ؛ انجنير فتاح ودود كه موفق شد از 

وانست به پاكستان كشور خارج شود در پشاور اختطاف و كشته شد ؛ سلطان كه  ت
 ؛ يك تن از اعضاي  خاد زير پوشش ...برود ، در همان كشور اختطاف و كشته شد و

كه روسها [ ساوو و دسته پيشرو كه بعد از رهائي از زندان باديگارد  جنرال كريم بها 
شده بود ] بخشي از پايگاه نظامي شان را در كوه هاي خيرخانه  به وي سپرده بودند 

ك روز بعد ، به بهانه هاي مختلف به خانة ما مي آمد كه دربخشهاي از ، تقريباً ي
 .خاطرات زندان طور مفصل به آن خواهم پرداخت 

 اينهمه اختطاف و ترور  به زندانياني كه مي خواستند از كشور خارج شوند ، 
من با دركي كه از . هوشدار مي داد كه ازتصميم شان آدمكشان خاد چيزي نفهمد 

  را …ايت وخيم آن وقت داشتم ، نمي خواستم  دشمنان  دوست نما واوضاع نه
داكتر احمد علي يك زنداني عادي نبود دست حمايت . عليه خود تحريك نمايم 

يكي از برجسته ترين افراد نزديك به رئيس دولت پوشالي ؛ يعني دست جنرال دو 
شان مي دادم كه ستاره جفسر باديگارد  نجيب را در پشت سر خود داشت ؛ بايد  ن

از آن گذشته وقتي از صالح جان شنيدم كه . از دشمني با وي دست كشيده ام 
داكتر احمد علي تمايل ديدار با من را دارد ، با شناختي كه از سبك كار خاد 

دستگاه امنيتي كه احمد [ همچنان دشمنان كشورم و دستگاه امنيت شان داشتم 
]  زده پاي آن سند تسليمي امضاء نموده بود علي در برابرش زانوي تسليم بر زمين

برايم مسلم شده بود كه اين تمايل بر مبناي عالقه مندي شخصي احمد علي نسبت 
 نبوده ، مي تواند  اجراي خواست يك تن از جنايتكاران -  به هيچوجه -به من 

كه نجيب جالد و رئيس  جمهوري دولت دست نشانده را  [  KGBمعروف و عضو 
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 باديگارد تا روز مثله شدنش توسط عوامل روسي در قالب طالب تحت زير پوشش
  .  ؛ در مورد من باشد جنرال دوستاره جفسر خسربره اشيعني ] نظر  داشت 

خوانندگان عزيزي كه تجربة زندگاني در تحت حاكميت رژيم وابسته به روس  و 
در چنان نظامهائي يا رژيمهاي مشابه را دارند اين نكته را به نيكوئي مي دانند كه 

يكي از آسان ترين شيوه هاي كنترول افراد و حتا خواندن مغز آنها، نظارت بر 
چگونگي برخورد افراد مبارز با هواداران چنين نظامها ؛ بخصوص عامالن نهاد هاي 

به عبارت ديگر وقتي دولت متوجه شود كه فرد مبارز با . امنيتي دولت مي باشد 
ل استخباراتي اش ؛ حتي عناصر تسليم شده به دولت ؛ يك عضو حزب حاكم يا عام

با كين و نفرت غير قابل گذشتي برخورد مي نمايد ، ) مثل احمد علي و امثالش (
بدون آن كه از وي تحقيقي نموده باشد ، مي تواند حدس بزند كه فرد مبارز در خط 

خواهد دولت و خود مقاوم و پا برجا ايستاده است ، در چنان حالتي ، فردي كه نمي 
استخبارات به منويات و عمق ضمير وي پي ببرد ، مي بايد با عامالن شناخته شده و 
يا افرادي كه گمان عامل بودن آنها مي تواند مطرح باشد ؛ حتا عناصر تسليم شده 

  .چنان رويه نمايد ، كه طرف مقابل را معتقد به بي آزار شدن خود نموده بتواند 
  استاد براي اينكه ": جواب  استاد صالح چنين گفتم روي همين مالحظات  در

متيقن شوي كه  من كدام كينه اي از وي ندارم  حاضرم  در برابر تو باوي گپ بزنم 
صالح جان كه بسيار خوش شده بود روز ديدن با داكتر احمد علي را  تعيين كرد  . "
ر احمد علي در آنجا به روز موعود كه  به دكان صالح جان رفتم ، متوجه شدم داكت. 

احمد علي گفت  كه در خير خانه اقامت دارد و . با هم جور بخيري نموديم .  هست 
نشاني خانة ما را پرسيد متوجه شدم كه  ميل . محل كارش هم در همان جا است 

وقت  آمدنش را عامدانه . نشاني خانه را برايش گفتم . دارد مرا در خانة ما ببيند 
توجه شود كه من از مبارزه بر ضد دولت پوشالي دست كشيده و تعيين نكردم تا م

به احمد علي گفتم من كمتر از . با رفقاي چپ انقالبي كدام ديد و واديدي ندارم 
از اينكه . خانه خارج مي شوم  هر زماني كه وقت داشتي مي تواني به خانة ما بيائي 

  .عنقريب خواهد آمد : چنين حرفي را  از زبانم شنيد ، چهره اش باز شده گفت 
كه دروازه خانة ما تك ) فكر مي كنم روز جمعه قبل از ظهر بود ( چند روز بعد 

وي را به خانه دعوت . دروازه را كه باز كردم داكتر احمد علي سالم داد . تك شد 
بعد .  وي را به  اتاق سالون   رهنمائي كردم . بي دلواپسي داخل حويلي شد . كردم 

 ، صحبت ها پيرامون مسايل زندان  و رهائي زندانيان سياسي دور زد از صرف  چاي
  يا بيشتر 80 خبر شدم  انجير حسين سازائي  حدود ": داكتر احمد علي گفت . 
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را تضمين كرده قبل از اينكه نصف )  موسي جان سامايي ( زنداني  من جمله  مامد 
از كار و بارش  .  ". ..حبس شان را سپري نمايند  از زندان خالص شان كرده 

مربوط وزارت صحت ) صحت دماغي ( پرسان كردم گفت كه در نهاد نو تأسيس 
 شايد بعداً مسؤوليت رياست آن عامه پست معاونيت آنرا برايش در نظر گرفته اند 

شنيدم كه ( ... ) بعد ها از يك چپي عضو پيكار [ نهاد را هم به عهده اش بگذارند 
  .چيز هاي از همين قبيل گفت ] . است رئيس صحت دماغي  شده 

از آنجايي كه عرف بر اين بوده .  نزديك نان چاشت شده بود ، مي خواست برود 
كه مهمان را نزديك صرف نان چاشت و يا شب ميزبان نمي گذارد كه نان ناخورده 

  "خانه اش را ترك گويد ؛ من هم به تأسي از همين عرف پسنديده ، وي را  نه با 
 و تعارفي ؛ بلكه باجديت از او خواستم كه نان را با ما صرف "سمرقندي صالي 
صرف نان را كه معموالً يكي از عالئم صميميت  و اعتماد  تلقي مي شد  با . نمايد 

در جريان صحبت مي خواست بفهمد كه ما  به خارج از كشور . خوشي پذيرفت 
ونه اي برايش فهماندم كه در خالل گپ و گفت ، به گ.  مسافرت مي نمائيم يانه 

بعد از صرف . هيچگاهي خود و فاميلم را به مشكالت مسافرت  دچار نخواهم كرد 
غذا   احمد علي اجازه رفتن خواست و اظهار كرد كه ما  مي توانيم همديگر ببينيم 

چرا نه هر وقت خواسته باشي مي تواني به خانة : ؟  مسلماً در جوابش ابراز داشتم 
  .با دلِ خوش خدا حافظي كرده از خانه خارج شد ) ظاهراً (  وي .ما بيايي 

 از اينكه برادرم داكتر محمود توخي در مدت زندان مارا كمك كرده اين مسئله 
.  را من در داخل زندان به تمام رفقاي ساوو و اكثر رفقاي چپ انقالبي گفته بودم 

ه برادر  به برادر نمي گفت شرايط اختناق ، پيگرد و تعقيب در آن زمان چنان بود ك
از رفتن ما به هند از تمام . كه وطن اش را ترك مي گويد و به خارج مي رود 

اعضاي فاميل نزديك ما كه مي شود گفت كمتر از  سي چهل نفر نبودند منهاي 
يك برادر رحيمه كه كمال اطمينان را باالي وي داشتيم و يك رفيق شخص ام كه 

ابل به خانه وي بوديم ؛ حتا  فرد سومي اطالع نداشت ، يك شب پيش از خروج از ك
چه رسد به اينكه من از پالن رفتنم به كسي بگويم كه بعد از رهائي از زندان ، در 
خدمت ماشين دولت دست نشانده روس قرار گرفته  منتظر پيشرفت و باال رفتن به 

 كه برايش وعده مقامات بااليي  آن ماشين آلوده به خون صدها هزار  هموطن ما ،
چنين ادعاي از جانب احمد علي كه گويا موضوع رفتنم به . داده شده ، مي باشد 

من ؛ حتا ! !   خارج را با وي در ميان گذاشته ام ، خيلي ها خنده دار است ؟  
كه از  داكتر توره كي گرفته بودم و [ گرفتن تصديق  جراحي پايم در هندوستان را  
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تا اگر در ميدان هوائي كدام خادي علت رفتنم را بپرسد ، آنرا به آنرا با خود داشتم ، 
وي نشان بدهم ؛ زيرا كه تصديق جراحي درواقعيت امر  نشانگر آن بود كه شخص 
واقعاً مريض بوده  صرفاً غرض تداوي  براي مدت يكي دو  ماه به دهلي جديد مي 

چه رسد به رفتن ما به به داكتر احمد علي نگفتم ؛ ]  رود و دوباره بر مي گردد 
 !! . خارج 

                             
 اين قلم  بر مبناي  يك سلسله فاكت هاي دست يافته در زندان – ] 2[ 

دست كي "نخست مقالة  ) كه هر يك را در جايش تشريح خواهم كرد (پلچرخي  
سال  19 ، برزين  را به نام مستعار"جي بي در درون خورجين جمعيت درمانده 

 ] 1993 اول جون -  1372 سرطان سال –قبل از امروز ، يعني  به تاريخ  جوزا 
فروتنانه بايد تذكر داد .  منتشر شد مجاهد ولس نشرية  191نوشتم كه در شماره  

 ماهيت پليد و وابستگي براي نخستين بار) در سطح خارج از كشور ( كه اين مقاله 
 در رأس احمد شاه - هاي شوراي نظار مستحكم باند جمعيت اسالمي و عملكرد 

  : اينك بخشي از آن مقاله .  افشاء  شد -مسعود به شوروي 
شخصي كه در رشته پيلوتي سالها در اتحادشوروي تحصيل كرده و از جمله «  

در ) بعد از گالب زوي خاين به وطن(صاحب  منصبان داراي صالحيت اجرايي 
.   نمايدقايم، تا با مسعود تماس  يرد، دستور مي گ وزارت داخله محسوب مي شد

، از  موصوف بعد از برقراري  رابطه با مسعود مقادير زياد سالح و مهمات نظامي
، راكت هاي باالي تانك و ساير ساز و برگ جنگي  قبيل راكت هاي زمين به زمين

جريان انتقال مهمات و .  مورد نياز مسعودرا تسليم افراد معرفي شده اش مي نمايد
 كشف و پيلوت  گويا، توسط خـاد جهيزات جنگي كه به دفعات انجام يافته بودت

پيلوت مذكور .   موصوف ذريعه خاد گرفتار و محكوم به بيست سال حبس ميگردد
، محبوسين ساير  در ميان زندانيان به نفع جمعيت اسالمي فعاليت سياسي نموده

جمعيت  ("حزب"ن احزاب و تنظيم هاي جهادي را جهت پذيرش عضويت در آ
 وي بعد از رهائي از زندان جذبي،  چنانچه افراد  تشويق و تطميع مي كرد) اسالمي

اين خلقي معروف بعد از رهائي از زندان . به  جمعيت اسالمي  مراجعه مي نمودند
  .  »پلچرخي در خدمت جمعيت ساطـور به دستان قرار گرفت 

ت هاي درج شده در همين نوشته ،  سال قبل از امروز متكي به فاك11 تقريباً -
دست كي "و دستيابي به برخي از واقعيت هاي تا آن زمان افشاء نشدة ديگر مقالة 

بيائيد جمعيت ، شوراي نظار و مسعود را " را تكامل داده  زير عنوان   "... جي بي 
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 افغان "نوشتم كه در نشريه  ) بريالي دربابايي(   به نام مستعار "بهتر بشناسيم
 جون 47الي شماره  ) 2002جون  ( 29  چاپ تورنتوي كانادا ، از شماره "سالهر

 " وسايت " جرمن – افغان " آن نشريه چاپ و نشر ، و بعداً در سايت هاي 2003
 آزاد – افغانستان آزاد " و در سال جاري در پورتال "پيام آزادي"و وبسايت "بابا 

  .]افغانستان  منتشر  گرديد 
  
  

سوم خاطرات زندانپايان جلد   
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